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และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ� สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำ�ปราศจากโทษ
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ส่วนที่ ๑
กฎหมายการทะเบียนราษฎร

3

4

ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไม่สามารถปฎิบัติกิจการได้
ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน
“ท้องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น
ที่ผู้อำ�นวยการเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิด
นอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำ�เป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำ�หนด
ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด

9

มาตรา ๑๙/๒๑๗ การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙/๑

ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางกำ�หนด โดยให้ระบุสถานะ
การเกิดไว้ด้วย
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24

25
ทีท่ �ำ ให้เชือ่ ได้วา่ การสัง่ ระงับการเคลือ่ นไหวทางทะเบียนนัน้ เป็นไปโดยไม่ถกู ต้อง โดยอาจทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชือ่
เป็นหลักฐาน หรือโต้แย้งหรือชี้แจ้งด้วยวาจาก็ได้โดยให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นบันทึก
คำ�ชี้แจงไว้และให้คู่กรณีลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

มีเหตุจำ�เป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ให้นายทะเบียนจังหวัดหรือ
นายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งให้ผอู้ ทุ ธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะ

26

27

28

หรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง แล้วแต่กรณี

29

30

ข้อ ๗ เมื่อนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าหลักฐานของ
ผู้แจ้งการเกิดสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งเกิดได้ ให้แจ้งนายอำ�เภอและนายทะเบียน
อำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ ทั้งนี้ ให้
นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำ�เนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐาน

31

32

33

34

35

36

ข้อ ๑๔ บ้านซึ่งมีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในขอบเขตเดียวกัน เช่น วัด กองทหาร โรงเรียน
เรือนจำ�  สถานีตำ�รวจ ให้กำ�หนดบ้านเลขที่แต่ละแห่งเพียงเลขหมายเดียว แต่ถ้าเจ้าบ้านประสงค์จะกำ�หนด
บ้านเลขที่ขึ้นอีกก็ให้นายทะเบียนกำ�หนดให้

37

บ้านใดรือ้ ถอนไปและมีบา้ นปลูกสร้างขึน้ ใหม่ ณ ทีเ่ ดิม หรือใกล้ชดิ กับบ้านทีร่ อ้ื ถอนไปก็ให้ใช้บา้ นเลขทีท่ ร่ี อ้ื ถอนนัน้
ถ้าปลูกสร้างบ้านขึน้ ใหม่ตอ่ จากบ้านทีม่ บี า้ นเลขทีส่ งู สุดให้ก�ำ หนดบ้านเลขทีท่ ปี่ ลูกสร้างใหม่เรียงจากเลขหมายสูง
สุดนัั้นต่อไปตามลำ�ดับ
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39

40

41

(๒) ในการกำ�หนดบ้านเลขที่ให้ใหม่แก่บ้านหลังที่ซำ้�ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอบ้านเลขที่ใหม่
โดยอนุโลม โดยไม่ต้องให้เจ้าบ้านแจ้ง
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43

44

45

46

47
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49

เช่น รูปถ่ายงานศพของคนตาย เป็นต้น
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52

ข้อ ๘๕ เมือ่ นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ได้รบั แจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
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ราย
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ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๓๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดท�ำทะเบียนราษฎรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑		ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓		 ในระเบียบนี้
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า ระบบการประมวลผลข้ อ มู ล การทะเบี ย นราษฎรด้ ว ย                      
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔		 ส�ำนักทะเบียนใดที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร                
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๕		 การจัดท�ำทะเบียนราษฎรในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ด�ำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. การออกหลักฐานการแจ้ง
๒. การจัดท�ำทะเบียนราษฎร
๓. การควบคุมทะเบียนราษฎร
๔. การส�ำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
ขอ ๕/๑๒ การออกหลักฐานการรับแจงการเกิด การตาย การยายที่อยู หรือการคัดและรับรองรายการ
ทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  ใหนายทะเบียนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหานาทีนับแตเวลา          
ที่ไดรับคํารอง หากไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหแจงผูรองทราบพรอมเหตุผล   
ที่ไมอาจดําเนินการได
ขอ ๕/๒๓ การกําหนดรหัสประจําตัวและรหัสผานของนายทะเบียนและผูปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ดวยระบบคอมพิวเตอร ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนผูปฏิบัติงานดวยระบบคอมพิวเตอรและปดรูปถายตามแบบ บท. ๑
(๒) เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแลว ใหสํานักทะเบียนกําหนดรหัสประจําตัวเปนเลข ๙ หลัก                       
หลักที่ ๑, ๒, ๓, ๔ เปนเลขรหัสประจําสํานักทะเบียน หลักที่ ๕ เปนเลขกลุมตําแหนงของผูปฏิบัติงาน                       
และหลักที่ ๖, ๗, ๘, ๙ เปนลําดับการกําหนดรหัสประจําตัวของสํานักทะเบียน และใหจัดทําบัญชีคุมการกําหนด
เลขรหัสประจําตัวไวเปนหลักฐาน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๘๔ ง/หน้า ๗/๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
ข้อ ๕/๑ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓
ข้อ ๕/๒ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑

๒
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(๓) สงแบบ บท. ๑ ไปยังศูนยบริหารการทะเบียนภาคภายใน ๗ วัน เพื่อลงทะเบียนผูปฏิบัติงาน
และกําหนดรหัสผาน￼
(๔) เมื่อไดรับรหัสผานแลว ใหเจาของรหัสผานเปลี่ยนแปลงรหัสผานดวยระบบคอมพิวเตอร            
อีกครั้งหนึ่ง จึงจะใชรหัสผานนั้นปฏิบัติงานได
ผู  อํ า นวยการทะเบี ย นกลางอาจกํ า หนดให ใ ช เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชนและลายพิ ม พ นิ้ ว มื อ                          
ของนายทะเบียนหรือผูปฏิบัติงานเปนรหัสประจําตัวตาม (๒) และรหัสผานตาม (๓) ก็ได
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนหรือเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านพน จากหนา ทีร่ บั ผิดชอบ ใหน ายทะเบียนแจง ศูนยบริหาร
การทะเบียนภาคทางโทรศัพทหรือโทรสารเพื่อยกเลิกรหัสผานทันที แลวใหแจงยืนยันเปนลายลักษณอักษร    
ภายใน ๗ วัน
ขอ ๕/๓๔ นายทะเบียนและเจา หนา ทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรทุกคนตอ งเก็บรักษารหัสผา นของตน
ไวเปนความลับ หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใชรหัสผาน                      
เจาของรหัสผานนั้นตองรับผิดชอบในทุกกรณี
ในกรณีทลี่ มื รหัสผา น ใหเ จา ของรหัสผานมีหนังสือแจงศูนยบริหารการทะเบียนภาคทราบเมือ่ ศูนยบ ริหาร
การทะเบียนภาคกําหนดรหัสผานใหมแลว ใหเจาของรหัสผานนั้นเปลี่ยนแปลงรหัสผานดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง
จึงจะใชรหัสผานนั้นปฏิบัติงานได
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ใหเจ้าของรหัสผานเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง
ขอ ๕/๔๕ ก อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านแต  ล ะวั น ในสํ า นั ก ทะเบี ย นอํ า เภอและสํ า นั ก ทะเบี ย นท  อ งถิ่ น                           
เมือ่ ท�ำการเปดระบบคอมพิวเตอรแลว  ใหเจาหนาทีพ่ มิ พรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําวันของวันทีผ่ า นมาเสนอให 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง       
กอนทุกครั้ง เมื่อตรวจสอบและเห็นวาถูกตอง ใหผูตรวจสอบลงชื่อพรอมทั้งวันเดือนปรับรองการตรวจสอบ         
ในรายงานดังกลาว แลวใหเก็บรวบรวมไวสาํ หรับใชตรวจสอบและเปนหลักฐานอางอิงตอไป  การเก็บรักษารายงาน
ดังกลาวใหเก็บรักษาไวเปนเวลาไมน้อยกวาหนึ่งป
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละวัน ใหเจาหนาที่ทําการสํารองขอมูลไวโดยใชเทปประจําวัน                   
ยกเวนวันทําการสุดทายของสัปดาห์ให้ส�ำรองข้อมูลทั้งหมดในรอบสัปดาหเมื่อไดตรวจสอบการสํารองขอ                   
มูล
วาเสร็จสมบูรณเรียบรอยแลว จึงจะทําการปดระบบคอมพิวเตอรได
ใหศ นู ยบ ริหารการทะเบียนภาคเก็บรักษาขอ มูลการปฏิบตั งิ านดว ยระบบคอมพิวเตอรท สี่ าํ นักทะเบียน
ทุกแหงในเขตรับผิดชอบไดปฏิบัติตามระเบียบนี้ไว เพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบได
ขอ ๕/๕๖ ใหมีชุดคําสั่งในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร ดังนี้
(๑) ชุดคาํ สัง่ การรับแจง การเกิด (ท.ร. ๐๑, ๐๒, ๐๓) สําหรับการออกสูตบิ ตั รและจัดทําทะเบียนคนเกิด
(๒) ชุดคําสั่งบัตรทะเบียนคนเกิด (ท.ร.๒๖) สําหรับการจัดทําบัตรทะเบียนคนเกิด
(๓) ชุดคาํ สัง่ การรับแจง การตาย (ท.ร. ๐๔, ๐๕) สําหรับการออกมรณบัตรและการจัดทําทะเบียนคนตาย
ข้อ ๕/๓ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๕
ข้อ ๕/๔ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๖
ข้อ ๕/๕ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔
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(๔) ชุดคําสั่งการรับแจงการยายที่อยู  (ท.ร. ๐๖, ๐๗) สําหรับการออกหลักฐานการแจง                 
การยายที่อยู่และการจัดเก็บประวัติการยายที่อยู
(๕) ชุดคําสั่งการเพิ่มรายการบุคคลหรือบานที่ตกหลน (ท.ร. ๑๔) สําหรับการเพิ่มรายการบุคคล          
เขาในทะเบียนบานที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร  กรณีที่บุคคลนั้นไดรับการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน           
ไวในทะเบียนบ้านอยู่ก่อนแลว หรือการเพิ่มรายการบานที่ไดรับการกําหนดเลขรหัสประจําบานอยูกอนแลว
(๖) ชุดคําสั่งการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือจําหนายรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือบาน (ท.ร. ๔๔)              
สําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงจําหนายรายการบุคคลหรือบานโดยนายทะเบียน
(๗) ชุ ด คํ า สั่ ง การแก  ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อ จํา หน  า ยรายการเกี่ ย วกั บ บุ ค คล (ท.ร. ๙๗ ข)                            
สําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือจําหนายรายการบุคคลโดยมีผูยื่นคํารอง
(๘) ชุ ด คํ า สั่ ง การแก  ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อ จํ า หน  า ยรายการเกี่ ย วกั บ บ  า น (ท.ร. ๙๗ ค)                                  
สําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ จําหนายรายการเกี่ยวกับบ้านโดยมีผู้ยื่นค�ำร้อง
(๙) ชุดคําสั่งการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน (ท.ร. ๙๘) สําหรับการกําหนดเลขประจําตัว                  
ประชาชนใหแกบุคคลที่ไดรับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
(๑๐) ชุดคําสัง่ การปลูกสรางบานใหมหรือบานทีย่ งั ไมมที ะเบียนบาน (ท.ร. ๙๙) สําหรับการกําหนด
เลขรหัสประจําบาน
(๑๑) ชุดคาํ สัง่ การตรวจสอบและคัดรับรองรายการจากฐานขอ มูลการทะเบียนราษฎร  สาํ หรับการตรวจสอบ
และคัดรับรองรายการจากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
(๑๒) ชุดคําสั่งการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือจําหนายรายการในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร                    
สําหรับการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือจําหนายรายการในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร
(๑๓) ชุดคําสั่งอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง               
ประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
ขอ ๕/๖๗ เมื่อนายอ�ำเภอได้อนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรตามที่จะกล่าวต่อไป       
แล้วให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ บันทึกรหัสผ่านของนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่
แล้วแต่กรณี เพื่อการการเพิ่มชื่อ จ�ำหน่ายชื่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ดังนี้
(๑) การพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) กรณีการแจ้งเกิดเกินก�ำหนดของ         
คนมีสญ
ั ชาติไทย และการพิจารณาเห็นชอบการแจ้งเกิดเกินก�ำหนดเด็กมีอายุตำ�่ กว่า ๗ ปบี ริบรู ณ์ ในวันทีย่ นื่ ค�ำร้อง
กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยเรื่องสัญชาติของเด็กที่จะแจ้งการเกิด
(๒) การอนุมัติให้เพิ่มชื่อคนสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
เพราะตกส�ำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
(๓) การอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง
(๔) การอนุมัติให้เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน            
หรือหน่วยงานของรัฐในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
(๕) การอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จ�ำหน่าย” ในทะเบียนบ้าน          
ฉบับที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชนเพราะแจ้งผิดคนหรือส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริงในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๔)
(๖) การอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลที่ถูกจ�ำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อ
และรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเป็นคนสาบสูญตามค�ำสัง่ ศาลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
ข้อ ๕/๖ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙      
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๗
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(๗) การอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ส�ำหรับคนต่างด้าวที่มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว         
คนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน
(๘) การอนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ชื่ อ คนต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก รไทย โดยได้ รั บ การผ่ อ นผั น                         
เป็นกรณีพิเศ ษ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย                  
ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)
(๙) การอนุมัติให้จ�ำหน่ายชื่อบุคคลและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งมีชื่อและรายการ                
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
            (๑๐) การอนุญาตให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร              
จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย เนื่องจากการได้สัญชาติไทยหรือการคัดลอกรายการผิดพลาด
หรือลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริง
ข้อ ๖ การจัดท�ำทะเบียนบ้านส�ำหรับส�ำนักทะเบียน ให้จดั ท�ำไว้ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์และให้จดั เก็บ
ทะเบียนบ้านฉบับเดิมไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง
ให้นายทะเบี ยนจัดท�ำส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ให้แก่เจ้าบ้าน พร้อมเรียกส�ำเนาทะเบียนบ้าน         
ฉบับเดิมคืน
เมื่อจัดท�ำส�ำเนาทะเบียนบ้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้นายทะเบียนลงชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี  
ที่จัดท�ำก�ำกับไว้ในหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และลงชื่อก�ำกับรายการบุคคลในบ้านทุกคนที่พิมพ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในหน้ารายการบุคคลด้วย โดยหมายเหตุในช่อง “มาจาก” ว่า “ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร”
สํ า เนาทะเบี ย นบ  า นฉบั บ เดิ ม ที่ ต รวจแล  ว มี ร ายการถู ก ต  อ งตรงกั น กั บ ทะเบี ย นบ  า นฉบั บ ของ                       
สํานักทะเบียน ใหนายทะเบียนเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปและใหขออนุมัตินายทะเบียนจังหวัด                  
หรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแต่กรณี เพื่อทําลาย๘
ข้อ ๗		การแก้ไขปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร รวมทั้งส�ำเนาให้ด�ำเนินการ                 
ด้วยวิธขี ดี ฆ่าข้อความรายการเดิม แล้วเขียนข้อความใหม่ดว้ ยหมึกสีแดง พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ นายทะเบียนก�ำกับไว้
ข้อ ๘			การส่งรายงานตามข้อ ๕ ให้ส�ำนักทะเบียนรวบรวมส่งส�ำนักทะเบียนกลางให้เสร็จสิ้น                          
ในแต่ละวันด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๙		 เอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ เมื่อส�ำนักทะเบียนจัดส่งรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว           
ให้จัดเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง
ข้อ ๑๐ ให้สำ� นักทะเบียนกลางด�ำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรตามทีส่ ำ� นักทะเบียน
จัดส่งรายงานตามข้อ ๘
ข้อ ๑๑ เมื่อส�ำนักทะเบียนได้รับรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลหรือรายงานการทักท้วงจาก                
ส�ำนักทะเบียนกลาง ให้นายทะเบียนตรวจสอบและหรือปรับปรุงแก้ไข แล้วลงลายมือชื่อรับรองในแบบรายงาน
และเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง
ข้อ ๑๒ เมือ่ นายทะเบียนได้รบั ค�ำร้อง หรือค�ำขอ หรือรับแจ้ง หากพิจารณาเห็นว่ารายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานของส�ำนักทะเบียนไม่ตรงกับรายการในทะเบียนบ้านทีจ่ ดั ท�ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ให้ยึดถือรายการในทะเบียนบ้านที่จัดท�ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
หากผูร้ อ้ งยืนยันว่ารายการในเอกสารทะเบียนราษฎรทีน่ ำ� มาแสดงถูกต้องโดยมีหลักฐานให้นายทะเบียน
ด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการในทะเบียนบ้านทีจ่ ดั ท�ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับรายการในเอกสาร
ดังกล่าว โดยไม่ต้องยื่นค�ำร้องขอแต่อย่างใด และให้ส�ำเนาเอกสารการแก้ไขเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๖ วรรคสี  ่ เพิม่ โดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๘
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ในการรับแจ้ง หรือการจัดท�ำทะเบียน หากปรากฏว่าไม่พบรายการบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน        
ที่จัดท�ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้รับแจ้งและปรับปรุงทะเบียนตามหลักฐานที่ผู้แจ้งแสดง
ข้อ ๑๓		 แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่ก�ำหนดท้ายระเบียบนี้
ขอ   ๑๓/๑๙ การคัดรายการเกีย่ วกับการเพิม่ ชือ่ และรายการบุคคลในทะเบียนบา น การแจง การยา ยทีอ่ ยู 
การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบาน หรือการปฏิบัติงานอื่นใดเปนการเฉพาะ                 
ของนายทะเบียนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  ใหใชแบบพิมพตามที                 ่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางสั่งการเกี่ยวกับการนั้น
ข้อ ๑๔ ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่ได้จัดท�ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบนี้ ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่านายทะเบียนจะจัดท�ำให้ใหม่
ข้อ ๑๕		 กรณีที่ข้อมูลรายการของทะเบียนบ้านที่จัดท�ำไว้ในระบบคอมพิวเตอร์มีรายการไม่ตรงกับ
ทะเบียนบ้านของส�ำนักทะเบียน ให้นายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการของทะเบียนบ้านที่จัดท�ำ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับทะเบียนบ้านของส�ำนักทะเบียน โดยไม่ต้องให้ผู้ร้องยื่นค�ำขอแต่อย่างใด
ขอ ๑๕/๑๑๐ ในกรณีทมี่ กี ารจัดทํา การแกไ ข เปลีย่ นแปลง การจาํ หนา ยรายการเกีย่ วกับบุคคลหรือบาน
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรไมถูกตอง โดยมีผูรองหรือนายทะเบียนทราบเอง                       
ให้ถือปฏิบัติตามที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางสั่งการเกี่ยวกับการนั้น
ข้อ ๑๖ ให้นายทะเบียนอ�ำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งได้ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร             
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบนี้ จัดท�ำรายงานตามแบบทีก่ ำ� หนดท้ายระเบียบนี้ เสนอนายอ�ำเภอตรวจสอบ                  
ในแต่ละวันท�ำการ ทุกวัน และหากนายอ�ำเภอได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีรายการใดทีจ่ ดั ท�ำไว้ไม่ถกู ต้องให้สงั่ แก้ไขทันที
ข้อ ๑๗ ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร                     
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๗/๑๑๑ หากเกิดปญหา อุปสรรค หรือขอขัดของใดๆ ในการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร        
ดวยระบบคอมพิวเตอรเฉพาะในสวนของระบบงานตามระเบียบนี้ ใหบันทึกรายงานสาเหตุของปญหา                   
ใหนายทะเบียนอาํ เภอหรือนายทะเบียนทอ งถิน่ ทราบ และใหเ ปน หนา ทีข่ องนายทะเบียนเปน ผูแ จง เหตุดงั กลา ว       
ใหประชาชนทราบและแจงศูนยบริหารการทะเบียนภาคทราบเพื่อปรับปรุงแกไขระบบงานนั้น
ข้อ ๑๘ การจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่ได้ก�ำหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้รายงานผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ชูวงศ์ ฉายะบุตร
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
ข้อ ๑๓/๑ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐
ข้อ ๑๕/๑ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๑
ข้อ ๑๗/๑ เพิ่มโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๙
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ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร         
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียน
ราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘/๒ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
ออกระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑		ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๓		ให้ยกเลิกความตาม (๑)  และ (๓)  ของข้อ ๕/๒ ของระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง                                   
ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึง่ เพิม่ เติมโดยระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง                     
ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎร โดยผูท้ เี่ ป็นนายทะเบียนให้ลงทะเบียน ตามแบบ บท. ๑
และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่นายทะเบียนให้ลงทะเบียน ตามแบบ บท. ๑/๑
(๓) ส่งแบบ บท. ๑ หรือ บท. ๑/๑  แล้วแต่กรณี ไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด  
ที่ส�ำนักทะเบียนนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ ภายในเจ็ดวัน เพื่อลงทะเบียนและก�ำหนดรหัสผ่าน”
		
ขอ้ ๔		ให้ยกเลิกความตาม (๑) ของข้อ ๘ ของระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) บท. ๑ และ บท. ๑/๑ เป็นแบบลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของนายทะเบียน
และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่นายทะเบียนตามล�ำดับ”
            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชวน ศิรินันท์พร
            อธิบดีกรมการปกครอง
             ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
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ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดท�ำทะเบียนราษฎรไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้เฉพาะกับส�ำนักทะเบียนต้นทางและปลายทางที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง  
ได้ประกาศให้ปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำ
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว
ข้อ ๔ เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่
เพื่อขอแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
ส�ำนักทะเบียนปลายทาง
(๑) เรียกส�ำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมค�ำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้าน บัตรประจ�ำตัว           
ของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่จากผู้แจ้ง
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผูแ้ จ้งว่าเป็นคนเดียวกับบุคคลทีป่ รากฏชือ่ และรายการบุคคลทีย่ า้ ยทีอ่ ยู่
หรือไม่
(๓) เมือ่ นายทะเบียนเห็นว่าผูแ้ จ้งเป็นคนเดียวกับบุคคลทีป่ รากฏชือ่ และรายการบุคคลทีย่ า้ ยทีอ่ ยูแ่ ล้ว
ให้จ�ำหน่ายรายการของผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของส�ำนักทะเบียนต้นทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๔) เพิ่มชื่อผู้ย้ายที่อยู่ลงในทะเบียนบ้านของส�ำนักทะเบียนปลายทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์          
พร้อมทั้งเพิ่มชื่อลงในส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วคืนให้ผู้แจ้งต่อไป
(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๖) ให้ส�ำนักทะเบียนปลายทางแจ้งส�ำนักทะเบียนต้นทางทราบโดยทางระบบคอมพิวเตอร์
ส�ำนักทะเบียนต้นทาง
เมื่อส�ำนักทะเบียนต้นทางได้รับทราบการจ�ำหน่ายรายการของผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้าน             
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วให้แจ้งเจ้าบ้านให้น�ำส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาด�ำเนินการจ�ำหน่ายชื่อต่อไป
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ข้อ ๕ ให้ส�ำนักทะเบียนที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางได้ประกาศให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร              
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถตรวจสอบชื่อและรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เพื่อการปฏิบัติ            
ตามระเบียบว่าด้วยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปขอตรวจสอบยัง         
ส�ำนักทะเบียนกลางอีก โดยให้นายทะเบียนจัดท�ำแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียน
(ท.ร. ๑๔/๒) แล้วลงลายมือชื่อและวันเดือนปีก�ำกับไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

               ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
(ลงชื่อ)

ประมวล รุจนเสรี
(นายประมวล รุจนเสรี)
                        ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
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ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙)
โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นชอบแนวทาง
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบโดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวเพือ่ รอการส่งกลับและให้จดั ทำ�ทะเบียนราษฎรของคนต่างด้าว
ดังกล่าวอาศัยอำ�นาจตามความมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกฏกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำ�ทะเบียนราษฎรไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนประวัตขิ องคนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คนต่างด้าว” หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยูใ่ นระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
“ทะเบียนประวัติ” หมายถึง ทะเบียนสำ�หรับลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๔๑ ให้นายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครดำ�เนินการเพื่อจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ของคนต่างด้าวทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีส่ �ำ นักทะเบียนจังหวัดนัน้ หรือสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ตาม
แบบ ท.ร. ๓๘ โดยกำ�หนดเลขประจำ�ตัวให้ตามข้อ ๖ แยกตามเขตพื้นที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียน
ท้องถิ่นตามที่คนต่างด้าวมีภูมิลำ�เนาอยู่ แล้วจัดส่งทะเบียนประวัติของคนต่างด้างให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและ
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเก็บรักษา
กรณีคนต่างด้าวรายงานตัวขอจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ณ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิน่
ทีผ่ นู้ นั้ มีภมู ลิ �ำ เนาอาศัยอยู่ ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว
จัดทำ�ทะเบียนประวัตไิ ว้แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มใี ห้จดั ทำ�ทะเบียนประวัตติ ามแบบ ท.ร. ๓๘ โดยกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ให้ตามข้อ ๖
๑

ข้อ ๔ แก้ไข้เพิม่ เติมโดยระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนประวัตขิ องคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร

เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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ข้อ ๕ การลงรายการในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียดตามที่
ได้รบั แจ้งรายการใดไม่ทราบให้ระบุค�ำ ว่า “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยต้องมีรายการชือ่ ตัว สัญชาติ ทีอ่ ยู่ เลขประจำ�ตัว
และ วันเดือนปีเกิด
รายการที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้ลงเลขที่บ้านของบ้านซึ่งคนต่างด้าวพักอาศัยในช่วงเวลาที่มีการสำ�รวจ
หรือยื่นคำ�ร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเป็นประจำ�หรือชั่วคราว
ข้อ ๖ เลขประจำ�ตัวของคนต่างด้าว ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลัก แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วยเลข ๒ หลัก เป็นเลขศูนย์สองตัว
ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วยเลข ๔ หลัก หมายถึงเลขรหัสสำ�นักทะเบียน
ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก หมายถึงลำ�ดับที่ของบุคคลในแต่ละสำ�นักทะเบียน
ส่วนที่ ๔ ประกอบด้วยเลข ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำ�ตัวแต่ละชุดตัวเลข
ข้อ ๗ ให้สำ�นักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓ และ ท.ร. ๑๔)
รายการทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)
ลายพิมพ์นิ้วมือ และจะมีภาพใบหน้าหรือข้อมูลที่จำ�เป็นอื่นๆอีกก็ได้
กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำ�เป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน สามารถร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้งนี้ตามวิธีการที่ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางกำ�หนด
ข้อ ๘ การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนต่างด้าวให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑ ตอนหน้า)
และเมื่อรับแจ้งการเกิดแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัต รให้ผู้แจ้งตามแบบ ท.ร. ๐๓ และเพิ่มชื่อเด็ก
ลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่
กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่ เมือ่ นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งออกสูตบิ ตั รให้ตามวรรคหนึง่ แล้วให้คดั สำ�เนารายการ
สูตบิ ตั รฉบับดังกล่าว แจ้งไปยังนายทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ บี่ ดิ าหรือมารดา
ของเด็กมีชอ่ื อยูเ่ พือ่ ดำ�เนินการเพิม่ ชือ่ เด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก
ข้อ ๙ การรับแจ้งการตายของคนต่างด้าวให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) และ
เมื่อรับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ผู้แจ้งตามแบบ ท.ร. ๐๕ และจำ�หน่ายรายการ
ของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่
กรณีการตายต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ตามวรรคหนึ่งแล้วให้คัดสำ�เนา
รายการมรณบัตรฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ตาย
มีชื่ออยู่เพื่อดำ�เนินการจำ�หน่ายรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)
ข้อ ๑๐ กรณีการตายของคนต่างด้าวเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจากโรคติดต่ออันตรายให้
นายทะเบียนถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับกรณีของคนไทยตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๑ คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะย้ายที่อยู่ใหม่ ให้แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
สำ�นักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ และแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งสำ�นักทะเบียน
ที่ผู้นั้นประสงค์จะไปอยู่ โดยให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำ�เนินการ ดังนี้
(๑) กรณีย้ายที่อยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายออกเรียกหลักฐาน ได้แก่
บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘/๑) ของคนต่างด้าว
ทีจ่ ะย้ายทีอ่ ยู่ แล้วให้ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เมือ่ พบว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
ให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๐๗ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ มอบให้แก่ผู้แจ้ง และ
หมายเหตุการย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ของผู้นั้น
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เมื่อนายทะเบียนของสำ�นักทะเบียนปลายทางได้รับแจ้งการย้ายเข้าของคนต่างด้าว ให้เรียกหลักฐาน
ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๐๗ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ
แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘/๑) ของคนต่างด้าวทีจ่ ะย้ายทีอ่ ยูแ่ ละหลักฐานการอนุญาตให้อาศัย
อยูใ่ นบ้าน เพือ่ ตรวจสอบและเพิม่ รายการบุคคลของผูย้ า้ ยทีอ่ ยูล่ งในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ประจำ�บ้านเลขที่
ที่ผู้นั้นย้ายเข้าไปอยู่ใหม่แล้วให้ส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ ท.ร. ๐๗ ตอนที่ ๒ คืนสำ�นักทะเบียนต้นทางเพื่อจำ�หน่าย
รายการของคนต่างด้าวผู้นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)
(๒)		กรณีย้ายที่อยู่นอกเขตจังหวัด ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายออกและนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
การย้ายเข้าเรียกหลักฐานหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัด และดำ�เนินการเช่นเดียวกับการย้าย
ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
ข้อ ๑๒ ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนประวัติของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือมีการ
แจ้งรายการซ้�ำ ซ้อน ให้นายทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติม จำ�หน่าย หรือดำ�เนินการอืน่ ใดให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีความถูกต้อง
ข้อ ๑๓ กรณีนายทะเบียนตรวจพบหรือได้รบั แจ้งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่าคนต่างด้าวคนใดพ้นจาก
สถานะได้รบั การผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว ให้นายทะเบียนจำ�หน่ายรายการของบุคคล
นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)
ข้อ ๑๔ การจำ�หน่ายรายชื่อและรายการบุคคล และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของคน
ต่างด้าว ให้ด�ำ เนินการตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในส่วน
ของทะเบียนประวัติให้ดำ�เนินการเช่นเดียวกับทะเบียนบ้านโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามแบบท่ผี อู้ �ำ นวยการทะเบียนกลาง
กำ�หนด ดังนี้
(๑)		ท.ร. ๐๓ เป็นสูติบัตร ใช้สำ�หรับคนต่างด้าว
(๒)		ท.ร. ๐๕ เป็นมรณบัตร ใช้สำ�หรับคนต่างด้าว
(๓)		ท.ร. ๐๗ เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ใช้สำ�หรับคนต่างด้าว
(๔)		ท.ร. ๓๘ เป็นทะเบียนประวัติสำ�หรับลงรายการคนต่างด้าว
(๕)		ท.ร. ๓๘/๑ เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัตขิ องคนต่างด้าวจากฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียน
(๖)		ท.ร. ๙๘ ง เป็นแบบการให้เลขประจำ�ตัวคนต่างด้าว
(๗) ท.ร. ๐๓๑ เป็นแบบคำ�ร้องเกี่ยวกับงาานทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนต่างด้าว
			 ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
								
								
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
					ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๔๘
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลไร้สถานะทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยทุกกลุม่ โดยให้มกี ารสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนบุคคลทีไ่ ม่มี
ชือ่ อยูใ่ นระบบทะเบียนราษฎร อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีรายการ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓ และ ท.ร. ๑๔) เนื่องจากไม่ปรากฎหลักฐานยืนยันถิ่นกำ�เนิดหรือประวัติของบุคคล
หรือมีหลักฐานไม่เพียงพอทีน่ ายทะเบียนจะพิจารณาเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือรัฐไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
“ทะเบียนประวัต”ิ หมายความว่า ทะเบียนสำ�หรับลงรายการของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนซึง่ จัดทำ�
เป็นรายหมู่บ้านหรือชุมชน
“บัตรประจำ�ตัว” หมายความว่า เอกสารทีน่ ายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ออกให้กบั บุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติแล้ว สำ�หรับใช้เป็นหลักฐานแสดงตัว
ข้อ ๔ ให้นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิน่ จัดให้มกี ารสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัตขิ อง
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูข่ ณะสำ�รวจอยูใ่ นเขตของสำ�นักทะเบียนนัน้ ๆ ตามแบบ
ท.ร. ๓๘ ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำ�นักทะเบียน
ข้อ ๕ การลงรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียดตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง
รายการใดไม่ทราบให้เขียนข้อความว่า “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ที่อยู่
เลขประจำ�ตัว และ วันเดือนปีเกิด หรืออายุ (ถ้าทราบ)
รายการชือ่ ตัว ชือ่ สกุล และวันเดือนปีเกิด หรืออายุของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนกลุม่ ทีม่ คี วามผิดปกติ
หรือพิการทางสมอง ให้ลงรายการตามที่ผู้อุปการะดูแลแจ้ง
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รายการทีอ่ ยูต่ ามวรรคหนึง่ ให้ลงเลขทีบ่ า้ นของบ้านซึง่ บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนพักอาศัยในช่วง
เวลาที่มีการสำ�รวจหรือยื่นคำ�ร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเป็นประจำ�หรือชั่วคราวสำ�หรับบุคคล
ซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรายการเฉพาะชุมชน หรือหมู่บ้าน ตำ�บล
ข้อ ๖ เพื่อความสะดวกในการจัดทำ�ทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิ่นกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
ให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคนละหนึ่งเลขไม่ซ้ำ�กัน
เลขประจำ�ตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลักตามที่ผู้อำ�นวยการ
ทะเบียนกลางกำ�หนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ เมือ่ นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิน่ ได้จดั ทำ�ทะเบียนประวัตติ ามข้อ ๔ แล้วให้จดั ทำ�
บัตรประจำ�ตัวตามแบบท้ายระเบียบนีต้ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีผ่ อู้ �ำ นวยการทะเบียนกลางกำ�หนดมอบให้บคุ คล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงตัว
ข้อ ๘ 		ให้สำ�นักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓
และ ท.ร. ๑๔)
รายการทะเบียนประวัตทิ จ่ี ดั เก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก)
ลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพใบหน้า และจะมีข้อมูลที่จำ�เป็นอื่น ๆ อีกก็ได้
กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำ�เป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน สามารถร้องขอเชือ่ มโยงข้อมูลได้ ทัง้ นีต้ ามวิธกี ารทีผ่ อู้ �ำ นวยการทะเบียนกลาง
กำ�หนด
ข้อ ๙ 		การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนเรียกหลักฐาน
เพือ่ ตรวจสอบว่าเด็กทีเ่ กิดได้สญ
ั ชาติไทยหรือไม่ หากพบว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือเป็นคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทยให้ปฏิบตั ิ
ในการรับแจ้งการเกิดและเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยสัญชาติของเด็กได้ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบ
ท.ร. ๐๓๑ และเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่
กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตามแบบ ท.ร. ๐๓๑ ให้ตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้คดั สำ�เนารายการสูตบิ ตั รฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียน
ท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ บ่ี ดิ าหรือมารดาของเด็กมีชอ่ื อยูเ่ พือ่ ดำ�เนินการเพิม่ ชือ่ เด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก)
ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก
ข้อ ๑๐ การรับแจ้งการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย
(ท.ร. ๔ ตอนหน้า) และเมื่อรับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ผู้แจ้งตามแบบ
ท.ร. ๐๕๑ และจำ�หน่ายรายการของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่
กรณีการตายต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คัดสำ�เนา
รายการมรณบัตรฉบับดังกล่าว แจ้งไปยังนายทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่เพื่อดำ�เนินการจำ�หน่ายรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก)
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ข้อ ๑๑ กรณีการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจาก
โรคติดต่ออันตราย ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๒ บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนทีป่ ระสงค์จะย้ายทีอ่ ยู่ ถ้าเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นการสงเคราะห์ดแู ลของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลใด จะต้องได้รบั ความยินยอมจากหน่วยงานหรือบุคคล
ทีท่ �ำ หน้าทีส่ งเคราะห์หรือดูแลบุคคลดังกล่าวโดยในการแจ้งย้ายทีอ่ ยูส่ �ำ หรับบุคคลทีป่ ว่ ยเป็นโรคทางจิตประสาท
หรือพิการทางสมอง หรือเด็ก ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้อุปการะ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำ�หน้าที่แจ้งย้าย
ข้อ ๑๓ การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยูข่ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งการย้ายออก
และย้ายเข้า ดำ�เนินการ ดังนี้
ก. การย้ายออก
		 (๑)		 ให้เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ายที่อยู่ ได้แก่ บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง หลักฐานการ
ยินยอมให้ย้ายที่อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บัตรประจำ�ตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
(ท.ร. ๓๘ ข) ของบุคคลที่จะย้ายที่อยู่ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
		 (๒) ตรวจสอบรายการบุคคลผูแ้ จ้ง และบุคคลทีจ่ ะย้ายทีอ่ ยูจ่ ากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในระบบ
คอมพิวเตอร์
		 (๓) เมือ่ พบว่าบุคคลดังกล่าวมีรายการถูกต้อง ให้ออกใบรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยูต่ ามแบบ ท.ร. ๐๗๑
ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ มอบให้แก่ผู้แจ้ง
		 (๔)		 หมายเหตุการแจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ของสำ�นักทะเบียน
		 (๕)		 เมื่อได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. ๐๗๑ ตอนที่ ๒ จากสำ�นักทะเบียนปลายทาง ให้จำ�หน่าย
รายการของบุคคลที่ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ของสำ�นักทะเบียน
ข. การย้ายเข้า
		 (๑)		 ให้เรียกตรวจหลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๐๗๑ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒
จากผู้แจ้ง บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง บัตรประจำ�ตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ข) ของบุคคล
ที่ย้ายที่อยู่ หลักฐานการยินยอมให้อาศัยอยู่ในบ้านจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
		 (๒) เพิ่มรายการบุคคลของผู้ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ของสำ�นักทะเบียน
		 (๓) ส่งใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. ๐๗๑ ตอนที่ ๒ คืนสำ�นักทะเบียนต้นทาง
ข้อ ๑๔ บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนผูใ้ ดได้รบั การเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ หรือ ท.ร. ๑๔
แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัวของผู้นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก)
และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนประวัติของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือมีการ
แจ้งรายการซ้ำ�ซ้อน ให้นายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม จำ�หน่ายหรือดำ�เนินการอื่นใดให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง
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ข้อ ๑๖ การจำ�หน่ายชือ่ และรายการบุคคล และการแก้ไขรายการในทะเบียนประวัตเิ อกสารการทะเบียน
ราษฎรอืน่ และฐานข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนให้นายทะเบียนปฏิบตั ติ ามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในส่วนของทะเบียนประวัติให้ดำ�เนินการ
เช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน
ข้อ ๑๗ บัตรประจำ�ตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรสำ�หรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้เป็นตามแบบท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) ท.ร.๐๓๑ เป็นสูติบัตร ใช้สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(๒) ท.ร.๐๕๑ เป็นมรณบัตร ใช้สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(๓) ท.ร.๐๗๑ เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ใช้สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(๔) ท.ร.๓๘ ก เป็นทะเบียนประวัติสำ�หรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(๕) ท.ร.๓๘ ข เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ซึง่ คัด
จากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
			

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

								
								
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
					ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเลขประจำ�ตัวประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียน
สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘
อนุสนธิตามข้อ ๖ วรรคท้าย ของระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียน
สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลัก แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน (๐-๐๐๐๐-๐๐๐๐๐-๐๐-๐) ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วยเลข ๑ หลักเป็นเลขศูนย์
ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วยเลข ๔ หลัก หมายถึง เลขรหัสสำ�นักทะเบียนทีส่ �ำ รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ รวมกันประกอบด้วยเลข ๗ หลัก หมายถึง ลำ�ดับทีข่ องบุคคลในแต่ละสำ�นักทะเบียน
โดยสองหลักแรกของส่วนที่ ๓ กำ�หนดเป็นเลข ๘๙ หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๕ ประกอบด้วยเลข ๑ หลัก หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำ�ตัวแต่ละ
ชุดตัวเลข
			 ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

								
							

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

108

109

110

111

ประเด็นไปให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบและสอบสวนแทน เมือ่ ดำ�เนินการ
เสร็จแล้วให้ส่งหลักฐานและบันทึกการสอบสวนไปยังสำ�นักทะเบียนที่รับคำ�ขอ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอำ�เภอ
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อุทธรณ์ไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย
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ส่วนที่ ๒
กฎหมายสัญชาติ
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พระราชบัญญัติ
สัญชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

		
		 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
		 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
		 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
		 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘”
		 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
		
		
		
		

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓

		 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
		 “คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
		 “คนไทยพลัดถิ่น”๒ หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ
การสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
กำ�หนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำ�นองเดียวกันตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		

๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๐๘
มาตรา ๔ นิยามคำ�ว่า “คนไทยพลัดถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
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“คณะกรรมการ”๓ หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ
		 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
		 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
		

		 มาตรา ๕๔ การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ การเสียสัญชาติไทย
ตามหมวด ๒ หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด ๓ ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้
มีผลเฉพาะตัว
		 มาตรา ๖๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำ�นาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และกำ�หนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนีใ้ ห้ผใู้ ดเป็นการทัว่ ไปหรือเฉพาะรายตามที่
เห็นสมควร
		 (๑) คำ�ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
		 (๒) หนังสือสำ�คัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย
		 (๓) คำ�ขอกลับคืนสัญชาติไทย
		 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การได้สัญชาติไทย

		 มาตรา ๗๖ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
		 (๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
		 (๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง
		 คำ�ว่าบิดาตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการ
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิด
เป็นบุตรก็ตาม๗

		
		
		
		
		

มาตรา ๔
มาตรา ๕
๕
มาตรา ๖
๖
มาตรา ๗
๗
มาตรา ๗
๓

๔

นิยามคำ�ว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
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		 มาตรา ๗ ทวิ๘ ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รบั สัญชาติไทย
ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น
		 (๑) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
		 (๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
		 (๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
		 ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสัง่ เฉพาะรายหรือเป็นการทัว่ ไปให้บคุ คลตามวรรคหนึง่
ได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด๙
		 ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทยซึง่ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตามวรรคหนึง่ จะอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยในฐานะใด
ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำ�นึงถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง๑๐
		 มาตรา ๘ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้สัญชาติไทย
ถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น
		 (๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต
		 (๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล
		 (๓) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
		 (๔) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาอยู่
กับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)
		 มาตรา ๙ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย
ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวงการ
		 อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
		 มาตรา ๙/๑๑๑ ให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ประกอบด้วย
		 (๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
		 (๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทน
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เป็น
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
		 (๓) ผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวนไม่เกินเจ็ดคนซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ โดยต้องมีนกั วิจยั หรือนักวิชาการทางด้าน
กฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย เป็นกรรมการ

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

๘

๙
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		 ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		 มาตรา ๙/๒๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๙/๑ (๓) มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
		 มาตรา ๙/๓๑๓ ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 (๑) พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
		 (๒) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดำ�เนินการใด ๆ เกีย่ วกับ
คนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องดำ�เนินการตามมาตรา ๒๗
		 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำ�หนด
		 มาตรา ๙/๔๑๔ ให้นำ�บทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำ�นาจดำ�เนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจาก
ตำ�แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม
		 มาตรา ๙/๕๑๕ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
		 เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั คำ�ขอแล้ว ให้เสนอคำ�ขอนัน้ ต่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพิจารณา
		 การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
		 มาตรา ๙/๖๑๖ ให้ผซู้ ง่ึ คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้การรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
		 บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เว้นแต่
ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น
		 มาตรา ๙/๗๑๗ ให้น�ำ มาตรา ๙/๖ วรรคสอง มาใช้บงั คับกับบุตรของคนไทยพลัดถิน่ ซึง่ บุตรนัน้ ได้
รับสัญชาติไทยมาก่อนที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔
มาตรา ๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕
มาตรา ๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖
มาตรา ๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒

๑๓
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		 มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
		 (๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
		 (๒) มีความประพฤติดี
		 (๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
		 (๔) มีภมู ลิ �ำ เนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนือ่ งมาจนถึงวันทีย่ น่ื คำ�ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
		 (๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 มาตรา ๑๑ บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มิให้น�ำ มาใช้บงั คับ ถ้าผูข้ อแปลงสัญชาติเป็นไทย
		 (๑) ได้กระทำ�ความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่ทาง
ราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
		 (๒)๑๘ เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผูไ้ ด้กลับคืนสัญชาติไทย
		 (๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
		 (๔)๑๙ เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย
		 มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 ถ้าผูป้ ระสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึง่ มีบตุ รซึง่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายไทย
และบุตรนั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อมกับตนได้ โดยบุตรนั้น
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของรัฐมนตรีเมือ่ รัฐมนตรีเห็นสมควร
อนุญาตให้น�ำ ความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมือ่ ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว
ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย
		 เมือ่ มีประกาศตามมาตรา ๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกหนังสือสำ�คัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย
ให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน๒๐
มาตรา ๑๒/๑๒๑ ในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๒ นัน้ บุคคลอืน่ อาจขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (๑) ผูอ้ นุบาลตามคำ�สัง่ ของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนไร้ความสามารถซึง่ มีหลักฐาน
แสดงให้เชือ่ ได้วา่ เป็นผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๑๐ (๓) และ
(๕) และรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิญาณตนก็ได้
		

มาตรา ๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๑๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		
๑๙
มาตรา ๑๑ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		
๒๐
มาตรา ๑๒ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		 ๒๑ มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		

๑๗

		

๑๘
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		 (๒) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกำ�หนด เมื่อได้รับความยินยอมของผู้เยาว์
แล้วอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มาไม่น้อยกว่าสิบปี โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
		 (๓) ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรบุญธรรม
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่า
เป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
		 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หมวด ๒
การเสียสัญชาติไทย

		 มาตรา ๑๓๒๒ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของ
ภริยาหรือสามีได้ตามฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้แสดงความจำ�นง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 มาตรา ๑๔๒๓ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของ
บิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผูซ้ ง่ึ ได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ให้แสดงความจำ�นงสละสัญชาติไทย
ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์
		 เมื่อได้พิจารณาความจำ�นงดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของบิดา
หรือมารดาหรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการรบหรืออยู่ในสถานะ
สงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้
		 มาตรา ๑๕ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผูซ้ งึ่ มีสญ
ั ชาติไทยและสัญชาติอนื่ หรือผูซ้ งึ่ ได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง๒๔
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมตรี
		

มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๔
		
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
		

๒๒

		

๒๓
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		 มาตรา ๑๖		หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้
เมื่อปรากฏว่า
		 (๑) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำ�คัญ
		 (๒) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ
เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
		 (๓) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งให้เป็นอำ�นาจของรัฐมนตรี๒๕
		 มาตรา ๑๗๒๖ ผูซ้ ง่ึ มีสญ
ั ชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบดิ าหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว
อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า
		 (๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปีนับแต่
วันที่บรรลุนิติภาวะ
		 (๒) มีหลักฐานแสดงว่าใช้สญ
ั ชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอนื่ หรือฝักใฝ่อยูใ่ นสัญชาติของ
บิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น
		 (๓) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือ
เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
		 (๔) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓)
หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง
		 มาตรา ๑๘๒๗ เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรี
มีอำ�นาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง
		 มาตรา ๑๙ รัฐมนตรีมีอำ�นาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อ
ปรากฏว่า
		 (๑) การแปลงสัญชาตินนั้ ได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำ�คัญ
		 (๒) มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม
		 (๓) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมัน
่ คงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ
เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

		
		
		

มาตรา ๑๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๗
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๕
๒๖
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(๔) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 (๕) ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำ�เนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี
		 (๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทำ�สงครามกับประเทศไทย
		 การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะและได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมือ่ รัฐมนตรีสงั่ ถอนสัญชาติไทยแล้วให้
นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
		 มาตรา ๒๐๒๘ (ยกเลิก)
		 มาตรา ๒๑๒๙ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถ้าได้รบั ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย
		 มาตรา ๒๒ ผูซ้ ง่ึ มีสญ
ั ชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอน
สัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย
หมวด ๓
การกลับคืนสัญชาติไทย

		 มาตรา ๒๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว
ตามมาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได้๓๐
		 การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยนื่ แสดงความจำ�นงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามแบบและวิธกี ารทีก่ �ำ หนด
ในกฎกระทรวง
		 มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

มาตรา ๒๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๐
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

		

๒๘

		

๒๙

		

125
หมวด ๔
คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ๓๑

		 มาตรา ๒๕๓๒ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบด้วย
		 (๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
		 (๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำ�นักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ผู้แทนสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทน
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผูแ้ ทนกองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงในราชอาณาจักร
เป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง
		 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
การทำ�งานด้านสัญชาติเป็นที่ประจักษ์ เป็นกรรมการ
		 ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		 มาตรา ๒๖๓๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
		 มาตรา ๒๗๓๔ คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้อำ�นาจตาม
มาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ในการใช้อ�ำ นาจและดำ�เนิน
การดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
		 มาตรา ๒๘๓๕ ให้คณะกรรมการมีอ�ำ นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย

		
พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๑

หมวด ๔ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔)

มาตรา ๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		
๓๔
มาตรา ๒๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		 ๓๕ มาตรา ๒๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		

๓๒

		

๓๓

126
		 มาตรา ๒๙๓๖ ให้นำ�บทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำ�นาจดำ�เนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจาก
ตำ�แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

		

๓๖

มาตรา ๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระราชบัญญัติ
สัญชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
		 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
		 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
		 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
		 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘”
		 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
		
		
		
		

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓

		
		
		
		

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

		 มาตรา ๕ การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ การเสียสัญชาติไทยตามหมวด ๒
หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด ๓ ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลเฉพาะตัว

		

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๖๒/ ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๐๘

๑
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มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำ�นาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง กำ�หนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
		 (๑) คำ�ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
		 (๒) หนังสือสำ�คัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย
		 (๓) คำ�ขอกลับคืนสัญชาติไทย
		 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การได้สัญชาติไทย

มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
		 (๑) ผู้เกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
		 (๒) ผู้เกิดนอกราชอาณาจักรไทย โดยมารดาเป็นผู้มีสัญญาติไทยแต่ไม่ปรากฎบิดาที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ
		 (๓) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย
		 มาตรา ๘ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้สัญชาติไทย
ถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น
		 (๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต
		 (๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล
		 (๓) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
		 (๔) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาอยู่
กับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)
		 มาตรา ๙ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย
ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
		 มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
		 (๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
		 (๒) มีความประพฤติดี
		 (๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
		 (๔) มีภูมิลำ�เนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำ�ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
		 (๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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		 มาตรา ๑๑		บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มิให้น�ำ มาใช้บงั คับ ถ้าผูข้ อแปลงสัญชาติเป็นไทย
		 (๑) ได้กระทำ�ความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ท�ำ คุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
		 (๒) เป็นบุตรหรือภริยาของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย
		 (๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
		 มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 ถ้าผูป้ ระสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึง่ มีบตุ รซึง่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายไทย
และบุตรนั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อมกับตนได้ โดยบุตรนั้น
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรี
เห็นสมควรอนุญาตให้นำ�ความกราบบังคมทูลขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย
		 ผู้แปลงสัญชาติเป็นไทยชอบที่จะขอหนังสือสำ�คัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
หมวด ๒
การเสียสัญชาติไทย

		 มาตรา ๑๓ หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของสามีได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้แสดงความจำ�นงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 มาตรา ๑๔ ผูซ้ งึ่ มีสญ
ั ชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยขณะทีบ่ ดิ าเป็นคนต่างด้าว และอาจถือ
สัญชาติของบิดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามวรรค ๑๒ วรรคสอง
ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้แสดงความจำ�นงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามแบบและวิธที กี่ �ำ หนดในกฎกระทรวง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์
		 เมื่อได้พิจารณาความจำ�นงดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของบิดา
หรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการรบหรืออยู่ในสถานะสงคราม
รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้
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		 มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยขณะที่บิดาเป็นคนต่างด้าวและอาจ
ถือสัญชาติของบิดาได้ หรือผูซ้ งึ่ ได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แต่ไม่ได้แสดงความจำ�นงภายในกำ�หนด
เวลาตามมาตรา ๑๔ หรือผูซ้ งึ่ มีสญ
ั ชาติไทยและสัญชาติอนื่ หรือผูซ้ งึ่ มีสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์
จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
		 มาตรา ๑๖ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทย
ได้เมื่อปรากฏว่า
		 (๑) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำ�คัญ
		 (๒) กระทำ�การใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ
เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
		 (๓) กระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 มาตรา ๑๗ ผูซ้ ง่ึ มีสี ญ
ั ชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบดิ าเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอน
สัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า
		 (๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี นับแต่วันที่บรรลุ
นิติภาวะ
		 (๒) มีหลักฐานแสดงว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือ
สัญชาติอื่น
		 (๓) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คง หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ
เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
		 (๔) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓)
หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง
		 มาตรา ๑๘ เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรี
มีอ�ำ นาจถอนสัญชาติไทยแต่ผซู้ ง่ึ มีสญ
ั ชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบดิ าเป็นคนต่างด้าว หรือโดยมี
มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่า
		 (๑) บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะราย
		 (๒) บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว
		 (๓) บิดาหรือมารดาของผูน้ นั้ เป็นผูเ้ ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง
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มาตรา ๑๙ รัฐมนตรีมีอำ�นาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อ
ปรากฏว่า
		 (๑) การแปลงสัญชาตินนั้ ได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำ�คัญ
		 (๒) มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม
		 (๓) กระทำ�การใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ
เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
		 (๔) กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 (๕) ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำ�เนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี
		 (๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทำ�สงครามกับประเทศไทย
		 การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะและได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมือ่ รัฐมนตรีสงั่ ถอนสัญชาติไทยแล้วให้
นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
กรรมการผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตำ�รวจ และอธิบดีกรมอัยการเป็น
กรรมการ มีหน้าที่พิจารณาการถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙
เมือ่ มีพฤติการณ์ปรากฏว่า ผูใ้ ดอาจถูกถอนสัญชาติไทย ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
มาตรา ๒๑ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว ถ้าได้
รับใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย
มาตรา ๒๒ ผูซ้ ง่ึ มีสญ
ั ชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอน
สัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย
หมวด ๓
การกลับคืนสัญชาติไทย

		 มาตรา ๒๓ หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทย ในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวตาม
มาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได้
		 การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจำ�นงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง
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		 มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือ มารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่น คำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้น มีสัญชาติ
		 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
		 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”
		 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
		 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(ความตามมาตรา ๔ ถึงมาตรา ๙ นำ�ไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้วซึ่งบางมาตรา
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)
		 มาตรา ๑๐		บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
		 มาตรา ๑๑ บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้มผี ลใช้บงั คับกับผูเ้ กิดก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับด้วย เว้นแต่ผซู้ ง่ึ รัฐมนตรีมคี �ำ สัง่
อันมีผลให้ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
		 บุคคลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตามวรรคหนึง่
อาจได้สัญชาติไทยได้ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้รัฐมนตรีจะสั่งให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้
		 มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
(ม. ๑๐ และ ม. ๑๑ เป็นบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
		 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕”
		 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 (ความตามมาตรา ๓ นำ�ไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และถูกแก้ไขเพิม่
เติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)
		 มาตรา ๔ ความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้ดำ�เนินการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
		 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

		 (ม.๔ เป็นบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕)
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
		 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใ ชบ งั คับตัง้ แตว นั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
		 (ความตามมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๙ นำ�ไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัตส
ิญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้ว)
		 มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใชอตั รา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
		 มาตรา ๒๑ บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใช้บังคับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
		 มาตรา ๒๒ บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหมี
ผลใช้บังคับกับผู้ที่กิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
		 มาตรา ๒๓ บรรดาบุคคลทีเ่ คยมีสญ
ั ชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแตถ กู ถอนสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ขอ ๑ และผูที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทยแตไมไดสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ขอ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับและไมไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถาบุคคลผูนั้นอาศัยอยูจริงในราชอาณาจักรไทยติดตอกันโดย
มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย
ใหไดสัญชาติไทยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เวนแตผูซึ่งรัฐมนตรีมีคําส่ังอันมีผลใหเปนผูมีสัญชาติไทย
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
		 เมื่อพนกําหนดเก้าสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ยืน่ คาํ ขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรตอ นายทะเบียนอาํ เภอหรือนายทะเบียนทอ งถิน่ ตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎรแห่งทองที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่ในปัจจุบัน
		 มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคาํ สัง่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับไดตอไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ หรือ
คําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
￼		 มาตรา ๒๕ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํา
ความตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับ
การใชอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา
๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตาม พระราชบัญญัตนิ ้ี
		 มาตรา ๒๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
(ม. ๒๑ ถึง ม. ๒๕ เป็นบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)
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พระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
		 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
		 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
		 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
		 มาตรา ๑ 		พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
		 มาตรา ๒๑ 		พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
		 มาตรา ๓ 		ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “คนไทยพลัดถิ่น” ระหว่างบทนิยามคําว่า “คนต่างด้าว” และ
บทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
		 “คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ
การสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
		 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ มาตรา ๙/๔
มาตรา ๙/๕ มาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
		 “มาตรา ๙/๑ ให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ประกอบด้วย
		 (๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
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		 (๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทน
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง
		 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการ
ทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้านประวัตศิ าสตร์หรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย เป็นกรรมการ
		 ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		 มาตรา ๙/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙/๑ (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
สองปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
		 มาตรา ๙/๓ ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		 (๑) พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
		 (๒) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับ
คนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา ๒๗
		 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกําหนด
		 มาตรา ๙/๔ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใช้บงั คับกับการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ การพ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม
		 มาตรา ๙/๕ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
		 เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั คาํ ขอแล้ว ให้เสนอคาํ ขอนัน้ ต่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพิจารณา
		 การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
		 มาตรา ๙/๖ ให้ผซู้ ง่ึ คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้การรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
		 บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เว้น
แต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น
		 มาตรา ๙/๗ ให้นํามาตรา ๙/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งบุตรนั้น
ได้รบั สัญชาติไทยมาก่อนทีค่ นไทยพลัดถิน่ ได้รบั การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ตามมาตรา ๙/๖ วรรคหนึง่ ”
		 มาตรา ๕ ให้ถือว่าคนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยแล้ว ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้มีสถานะเป็น
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย
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		 มาตรา ๖ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๙/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ 		การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙/๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		 มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปัญหาสัญชาติ
ให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของราชอาณาจักรไทย โดยให้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดแก่บคุ คลดังกล่าวทีย่ งั ไม่ได้ถอื สัญชาติของประเทศอืน่
และได้อพยพเข้ามาอยูอ่ าศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึง่ และมีวถิ ชี วี ติ เป็นคนไทย โดยได้รบั การสํารวจตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด และเพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ จึงกาํ หนดให้บตุ รของคนไทยพลัดถิน่ ทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
โดยพระราชบัญญัตนิ ท้ี ไ่ี ม่ได้ถอื สัญชาติของประเทศอืน่ หรือได้สญ
ั ชาติไทยแล้ว ก็ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดด้วย
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗
		 โดยที่พิจารณาเห็นว่า บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามา
อยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามา
ในในอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราว หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหล่านี้แม้
จะมีสัญชาติไทย แต่ก็มิได้มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย เพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมควร
มิให้บุคคลดังกล่าวมีหรือได้สัญชาติไทยอีกต่อไป หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำ�สั่งดังต่อไปนี้
		 ข้อ ๑ ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว
หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น
		 (๑) 		ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษหรือเฉพาะราย
		 (๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว
		 (๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
		 ทัง้ นี้ เว้นแต่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสัง่ เฉพาะรายเป็นประการอืน่
		 ข้อ ๒ บุคคลตามข้อ ๑ ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทยเมือ่ ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีใ้ ช้บงั คับแล้ว
ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยเว้นแต่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสัง่ เฉพาะรายเป็นประการอืน่
		 ข้อ ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืน่ ในส่วนทีม่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้ในประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน
		 ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
		 ข้อ ๕ ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
		
											 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
												
จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ
		 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕)
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กฎกระทรวง

การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕
		 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙/๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
		 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
		 “คำ�ขอ” หมายความว่า คำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
		 “ผู้ขอ” หมายความว่า ผู้ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
		 ข้อ ๒ ผูใ้ ดประสงค์จะได้รบั การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้ยนื่ คำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำ�ขอ ดังต่อไปนี้
		 (๑) 		รปู ถ่ายของผูข้ อ ให้ใช้รปู ถ่ายทีถ่ า่ ยไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยืน่ คำ�ขอ ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร
ครึง่ ตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผา้ คลุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผซู้ งึ่ มีความจำ�เป็น
ตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แต่เปิดให้เห็นหน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
จำ�นวนห้ารูป สำ�หรับกรณีที่มีผู้ยื่นคำ�ขอแทนให้ยื่นจำ�นวนแปดรูป
		 (๒) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผูข้ อ ได้แก่ ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัตทิ กี่ รมการปกครอง
บันทึกไว้ในกลุม่ ผูท้ มี่ เี ชือ้ สายไทย และบัตรประจำ�ตัวทีร่ ะบุวา่ ผูน้ นั้ มีเชือ้ สายไทยและในกรณีทมี่ ญ
ี าติสบื สายโลหิต
หรือร่วมวงศ์ตระกูลกับผูข้ อซึง่ มีภมู ลิ �ำ เนาอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยให้ยนื่ หลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคล
ดังกล่าวด้วย
		 ในกรณีท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่นของผู้ขอหรือญาติสืบสายโลหิตหรือร่วมวงศ์ตระกูลกับผู้ขอ
ตามวรรคหนึง่ เช่น สูตบิ ตั รหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานทีเ่ กิด มรณบัตรหรือหนังสือรับรอง
การตาย บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ซงึ่ มีรปู ถ่ายและเลขประจำ�ตัวประชาชน
ให้ยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
		

(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
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ในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผู้ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ไว้ในกลุ่มอื่นที่มิใช่กลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายไทย หากผู้นั้นเห็นว่าเป็นการบันทึกโดยผิดหลง ให้ผู้นั้นยื่นคำ�ร้องขอแก้ไข
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรก่อนมายื่นคำ�ขอตามกฎกระทรวงนี้
		 (๓)		หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผูข้ อกับครอบครัวทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
ซึ่งได้รับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจำ�นวนสองคน
หรือถ้ามีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึง่ พิสจู น์วา่ ผูข้ อเป็นญาติรว่ มสายโลหิตกับผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
ให้ยื่นมาพร้อมกับคำ�ขอด้วย
		 (๔) 		หลักฐานรับรองคุณสมบัตผิ ขู้ อเกีย่ วกับความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เช่น หนังสือหรือหลักฐาน
รับรองการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณที่ออกโดยส่วนราชการหนังสือรับรองซึ่งออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายและอยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่หรือปฏิบัติงานในท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำ�เนาอาศัยอยู่
		 (๕) 		หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถอื สัญชาติของประเทศอืน่ โดยมีบคุ คลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย
จำ�นวนสองคนรับรอง
		 ข้อ ๓ ผูข้ อมีสทิ ธิอา้ งวัตถุพยาน พยานแวดล้อม หรือหนังสือรับรองของสถาบันหรือองค์กรวิชาการ
ทางด้านกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือชาติพนั ธุท์ ไี่ ด้รบั การรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก็ได้
		 ข้อ ๔ กรณีผขู้ อเป็นบุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ ให้บิดาหรือมารดา
ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเป็นผู้ยื่นคำ�ขอแทน
		 ข้อ ๕ การขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นคำ�ขอดังต่อไปนี้
		 (๑) 		ถา้ ผูข้ อมีชอ่ื ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัตใิ นกรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื คำ�ขอต่อผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักบริหารการทะเบียน ณ ที่ทำ�การสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
		 (๒) ถ้าผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำ�ขอต่อนายอำ�เภอหรือ
ปลัดอำ�เภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำ�กิง่ อำ�เภอ ณ ทีว่ า่ การอำ�เภอหรือทีว่ า่ การกิง่ อำ�เภอแห่งท้องทีท่ ผ่ี ขู้ อมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน
หรือทะเบียนประวัติ
		 ในกรณีจำ�เป็นอย่างยิ่ง นายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ�กิ่งอำ�เภออาจใช้ดุลพินิจ
เพื่อให้มีการรับคำ�ขอนอกสถานที่ที่กำ�หนดได้ ทั้งนี้ โดยคำ�นึงถึงเหตุผลและความจำ�เป็นอย่างยิ่ง เช่น กรณี
ทุพพลภาพ เจ็บป่วยร้ายแรง หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเป็นสำ�คัญ
		 ข้อ ๖ เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั คำ�ขอพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำ�ขอครบถ้วนตามข้อ ๒ แล้ว
ให้ออกใบรับให้แก่ผขู้ อไว้เป็นหลักฐาน และให้ด�ำ เนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอของคำ�ขอ
และหลักฐานประกอบคำ�ขอ หากเห็นว่า คำ�ขอและหลักฐานประกอบคำ�ขอถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการ
พิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๗ ต่อไป
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		 ในกรณีที่คำ�ขอหรือหลักฐานประกอบคำ�ขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นว่า หลักฐานประกอบคำ�ขอไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น อาจสอบสวนพยานบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ยื่นคำ�ขอและบุคคลอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสถานะบุคคล
และจุดเกาะเกีย่ วทีส่ ามารถพิสจู น์การเป็นผูม้ เี ชือ้ สายไทยของผูข้ อ หรือเรียกหลักฐานเพิม่ เติมโดยแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ โดยกำ�หนดให้ดำ�เนินการแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม
หรือให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคำ�ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
		 การเรียกหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลตามวรรคสองจะต้องคำ�นึงถึงความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
และสิทธิมนุษยชนรวมถึงปัจจัยแวดล้อมและความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอ
ประกอบกันด้วย
		 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบคำ�ขอและหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติม รวมทั้งสรุปผล
การสอบสวนพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำ�ขอพร้อมด้วย
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นที่ไม่อาจดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนดได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอทราบก่อนครบกำ�หนดระยะเวลา ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาดำ�เนินการออกไปได้
ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว
		 ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตามข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคำ�ขอพร้อมทั้งหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผลการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในกรณีที่มีการสอบสวนให้แก่อธิบดี
กรมการปกครองหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำ�ขอและหลักฐานประกอบ
คำ�ขอถูกต้องและครบถ้วน หรือนับแต่วันที่การตรวจสอบคำ�ขอและหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมแล้วเสร็จ แล้วแต่
กรณี เพื่อดำ�เนินการดังต่อไปนี้
		 (๑) 		ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของคำ�ขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่
		 (๒) ส่งคำ�ขอและหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งความเห็นของอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีก่ ารตรวจพิจารณา
ตาม (๑) แล้วเสร็จ
		 ข้อ ๘ เมื่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับเรื่องตาม
ข้อ ๗ (๒) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำ�ขอและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องแล้วจัดประชุมคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ พิจารณาคำ�ขอภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
		 ในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของผู้ขอรายใด คณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นจะเรียกหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้ โดยให้นำ�ความในข้อ ๖ มาใช้บังคับ
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		 ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาคำ�ขอและหลักฐานประกอบ
คำ�ขอแล้วมีมติวา่ ผูข้ อรายใดเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้อธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิน่ ให้แก่ผนู้ นั้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารจัดทำ�และรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ การจัดทำ�และรับรองรายงานการประชุมต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ มีมติพร้อมแจ้งกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดทีผ่ ขู้ อมีชอื่
ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติเพื่อการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ขอตามระเบียบ
ที่ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางกำ�หนด
		 ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ พิจารณาเห็นว่าผูข้ อรายใดมิใช่คนไทย
พลัดถิน่ ให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งเป็นหนังสือให้ผขู้ อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารจัดทำ�และรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจัดทำ�และ
รับรองรายงานการประชุมต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีมติ
โดยให้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญและข้อกฎหมายรวมทั้งวิธีการยื่นคำ�ฟ้องและระยะเวลาสำ�หรับ
ยื่นคำ�ฟ้องไว้ในหนังสือแจ้งด้วย
		 ข้อ ๑๑ คำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด
													
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
													
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙/๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัตใิ ห้การพิสจู น์
และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง คำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
		 อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัด
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำ�หนดคำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
													
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
							
					
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
						
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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คําขอลําดับที่................

แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
คนไทยพลัดถิ่น

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัตแิ ละเอกสารแสดงตนไว้แล้ว ซึ่งดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด ในกลุ่มที่มีเชื้อสายไทย ดังนี้
๑.ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ (ประเภท ๖)
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย (ประเภท ๗)
๒.ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ (ประเภท ๖) รวมทั้งบุตรของบุคคล
ดังกล่าวด้วย (ประเภท ๗)
๓.บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท ๐) ซึ่งตกสํารวจจากกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา เข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย
๔.บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท ๐) ซึ่งตกสํารวจจากกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนและ
หลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ รวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย

ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ชื่อ.........................................................................ชื่อสกุล..............................................................
บัตรประจําตัวเลขที่
อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวัด...........................................................
ดําเนินการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ลักษณะของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งจะได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

“คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติ
ของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ
การสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง


หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป็นผู้ซึ่งได้รับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้วในกลุ่มซึ่งระบุว่ามีเชื้อสายไทย
อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น
มีรูปร่างลักษณะและวิถีชีวิตเหมือนคนไทย และ สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
สามารถแสดงผังเครือญาติซึ่งน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้มีเชื้อสายไทย และ มีผู้ที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย ให้การรับรองหรือ
มีหลักฐานผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถแสดงถึงความเป็นญาติกับผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๖. มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และ เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Ω Ω Ω Ω
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(สําหรับเจ้าหน้าที่)

สรุปผลการตรวจสอบคําขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
๑. ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ชื่อ...........................................................ชื่อสกุล.................................................................................................
เกิดวันที่..................................................เดือน........................................................... พ.ศ..................................
๒. ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้
ตนเอง
บุตร
อื่น ๆ (ระบุ เช่น
พี่ น้อง หลาน ผู้อนุบาล ผู้ปกครอง) ...................................................................................................................
ชื่อ.............................................................ชื่อสกุล..............................................................................................
๓. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีหลักฐานมาแสดง ดังนี้
๓.๑ ผู้ยื่นคําขอ (กรณียื่นคําขอแทน)
มี

ไม่มี

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนประวัติ

มี

ไม่มี

(๒) บัตรประจําตัวผู้ยื่นคําขอ/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวและใบสําคัญถิ่นที่อยู่

๓.๒ ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
มี

ไม่มี

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนประวัติ

มี

ไม่มี

(๒) บัตรประจําตัวผู้ขอ/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวและใบสําคัญถิ่นที่อยู่

มี

ไม่มี

(๓)

สูติบัตร หรือ

หนังสือรับรองการเกิด หรือ

หนังสือรับรองสถานที่เกิด (ถ้ามี)
มี

ไม่มี

(๔) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา ถ้าไม่มีเพราะ.............................................

มี

ไม่มี

(๕) บัตรประจําตัวญาติที่มีเชื้อสายไทย ถ้าไม่มีเพราะ.............................................

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

(๖) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีสัญชาติไทย จํานวน ๒ คน
เพื่อรับรองว่าผู้ขอ ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
(๗) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอพิสูจน์และรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้วสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็ก
อายุต่ํากว่า ๗ ปี)

มี

ไม่มี

(๘) ผังแสดงเครือญาติหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขอกับญาติที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

มี

ไม่มี

(๙) หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................
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(สําหรับเจ้าหน้าที่)
-๒๔. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังนี้.....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ยื่นคําขอทราบ
(ลงชื่อ) ............................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่
(..............................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..............
๕. ความเห็นของนายอําเภอ
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาตามที่เสนอ
เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ตามที่เสนอ
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
นายอําเภอ..............................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................
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คําขอลําดับที่ ..............................

แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ภาพถ่าย
จากฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนกลาง

รูปถ่าย
ของผู้ขอพิสูจน์และ
รับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ขนาด ๔ X ๖
ซ.ม.

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

กรณียื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแทน (ผู้ขอซึ่งมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวัน
ยื่นคําขอ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ)
ข้าพเจ้า ชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ชื่อสกุล....................................................
เกิดวันที่...............................เดือน...............................................พ.ศ....................... อายุ...............................ปี
เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ/ชาติพันธุ์............................................ อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่.........ตําบล/แขวง……………………..…..
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์ ....................................
มีความประสงค์ยื่นคําขอแทนผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เป็น
บุตร
อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ผู้อนุบาล ผู้ปกครอง) .............................................................................
หมายเหตุ กรณียื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องนี้

ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่
๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................... ชื่อสกุล..................................................
เกิดวันที่.........เดือน...............................พ.ศ............ อายุ................ปี นับถือศาสนา.........................................
เลขประจําตัวประชาชน

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่...............

หมู่ที่........ ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.....................................
สถานที่เกิดตาม
สูติบัตร หรือ
หนังสือรับรองการเกิด หรือ
หนังสือรับรองสถานที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทย เลขที่.................................................ลงวันที่...................................................................
ออกให้โดยสํานักทะเบียน................................อําเภอ.............................. จังหวัด...............................................
มีพี่น้องร่วมบิดา/มารดา...................คน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ..............................................................................
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-๒-

กําลังศึกษาชั้น.............................................
สําเร็จการศึกษา ระดับ ..............................................
สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................
ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน
๒. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีบิดาชื่อ ......................................ชื่อสกุล...........................
เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ/ชาติพันธุ์..................................................
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.............................................................................
๓. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีมารดาชื่อ................................ ชื่อสกุล...............................
เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ/ชาติพันธุ์...................................................
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.............................................................................
๔. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีสามี/ภริยา ชื่อ.....................................................................
ชื่อสกุล.........................................เกิดวันที่........ เดือน................................. พ.ศ............... อายุ....................ปี
เลขประจําตัวประชาชน

สัญชาติ/ชาติพันธุ์..............

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).......................................................ชื่อสกุล....................................................
- เป็นผู้มีความประพฤติดี และ
- เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
- ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (กรณียื่นคําขอแทน)
๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) และทะเบียนประวัติ
๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ยื่นคําขอ

จํานวน
จํานวน

๓
๓

ฉบับ
ฉบับ
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-๓๒) ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๔X๖ ซ.ม.
(กรณีมีผู้ยื่นคําขอแทนใช้รูปถ่าย จํานวน ๘ รูป)
๒.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
๒.๓) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนประวัติ
๒.๔) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด (ถ้ามี)
๒.๕) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา (ถ้ามี)
๒.๖) สําเนาบัตรประจําตัวญาติซึ่งมีเชื้อสายไทย (ถ้ามี)
๒.๗) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีสามารถพูดและ
ฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุต่ํากว่า ๗ ปี)
๒.๘) ผังแสดงเครือญาติหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทแี่ สดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอกับญาติที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๙) หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ).............................................................

จํานวน ๕

รูป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๓
๓
๓
๓
๓

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จํานวน ๓

ฉบับ

จํานวน ๓
จํานวน ๓

ฉบับ
ฉบับ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเป็นไปโดย
ทุจริต ให้ถือว่าคําขอนี้ตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(............................................................)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย
จากฐานข้อมูลการทะเบียน

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
จากฐานข้อมูลการทะเบียน
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-๔-

แบบรับรองภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือไร้ความสามารถที่ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ (เฉพาะกรณีที่มีการ
ยื่นคําขอแทนเท่านั้น)
กรณี นาย/นาง/นางสาว ...................................................................ชื่อสกุล................................................................
ร้องขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้
บุตร
อื่น ๆ (ระบุ เช่น น้อง หลาน ผู้อนุบาล หรือ
ผู้ปกครอง)...........................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่ถูกต้องของผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)................................................ ชื่อสกุล...............................................................
รูปถ่าย
ขนาด ๔ X ๖ ซ.ม.

(ผู้ขอพิสูจน์และรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

ลงชื่อ............................................................... ผู้ยื่นคําขอแทน
(...........................................................)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................
...................................................................................... ซึ่งขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจริง
๒. ได้สอบปากคําผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ปรากฏว่า
ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้
ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้

-- ๕๕ --
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๓.
๓. ได้
ได้ตตรวจสอบเอกสารประกอบคํ
รวจสอบเอกสารประกอบคําาขอแล้
ขอแล้วว ปรากฏดั
ปรากฏดังงนีนี้้
เห็
เห็นนว่ว่าาผูผู้ย้ยื่นื่นคํคําาขอมี
ขอมีเเอกสารครบถ้
อกสารครบถ้ววนและถู
นและถูกกต้ต้อองง และได้
และได้รรับับแบบคํ
แบบคําาขอพิ
ขอพิสสูจูจน์น์แและรั
ละรับบรองความเป็
รองความเป็นนคนไทยพลั
คนไทยพลัดดถิถิ่น่นของ
ของ
นาย/นาง/นางสาว/เด็
นาย/นาง/นางสาว/เด็กกชาย/เด็
ชาย/เด็กกหญิ
หญิงง .......................................................................................
....................................................................................... ในลํ
ในลําาดัดับบทีที่่..................................
................................ เพื
เพื่อ่อ
ดํดําาเนิ
เนินนการต่
การต่ออไปแล้
ไปแล้วว
จึจึงงได้
ได้อออกหลั
อกหลักกฐานแสดงว่
ฐานแสดงว่าาทางราชการได้
ทางราชการได้รรับับแบบคํ
แบบคําาขอไว้
ขอไว้แแล้ล้วว และผู
และผู้ย้ยื่นื่นคํคําาขอได้
ขอได้ลลงลายมื
งลายมืออชืชื่อ่อไว้
ไว้เเป็ป็นนหลั
หลักกฐานแล้
ฐานแล้วว
เห็
เห็นนว่ว่าาผูผู้ย้ยื่นื่นคํคําาขอมี
ขอมีเเอกสารไม่
อกสารไม่คครบถ้
รบถ้ววนน หรื
หรืออไม่
ไม่ถถูกูกต้ต้อองง หรื
หรืออขาดคุ
ขาดคุณ
ณสมบั
สมบัตติใิในการยื
นการยื่น่นคํคําาขอ
ขอ ดัดังงนีนี้้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................




ลงชื
ลงชื่อ่อ ...............................................................
............................................................... พนั
พนักกงานเจ้
งานเจ้าาหน้
หน้าาทีที่่
(..............................................................)
(..............................................................)
ตํตําาแหน่
ง
แหน่ง ............................................................
............................................................
วัวันนทีที่.่...........เดื
..........เดืออน...........................พ.ศ..............
น...........................พ.ศ.............. ....
ข้ข้าาพเจ้
พเจ้าา นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ย้ยื่ื่นนคํคําาขอพิ
ขอพิสสูจูจน์น์แและรั
ละรับบรองความเป็
รองความเป็นนคนไทย
คนไทย
พลั
ด
ร
บ
ั
หลั
ก
ฐานที
ท
่
างราชการออกให้
ว
า
่
ได้
ร
บ
ั
คํ
า
ขอพิ
ส
จ
ู
น์
แ
ละรั
บ
รองความเป็
น
คนไทย
พลั
ด
ถิ
น
่
ได้
ก
ฐานที
ท
่
างราชการออกให้
ว
า
่
ได้
ร
บ
ั
คำ
�
ขอพิ
ส
จ
ู
น์
แ
ละรั
บ
รองความเป็
น
คนไทยพลั
ด
ถิ
น
่
ของข้
า
พเจ้
า
เพื
อ
่
ดำ
�
เนินการ
พลัดถิ่น ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
ดดถิถิ่น่น วของข้
ต่พลั
อไปแล้
พลั
ของข้าาพเจ้
พเจ้าาเพื
เพื่่ออดํดําาเนิ
เนินนการต่
การต่ออไปแล้
ไปแล้วว
ลงชื
ลงชื่อ่อ ...............................................................
............................................................... ผูผู้ย้ยื่ื่นนคํคําาขอ
ขอ
(..............................................................)
(..............................................................)
วัวันนทีที่.่...........เดื
..........เดืออน...........................พ.ศ..............
น...........................พ.ศ..............
(ฉี
(ฉีกกท่ท่ออนนี
นนีใใ้้ ห้ห้ผผู้ยู้ยื่นื่นคํคําาขอพิ
ขอพิสสูจูจน์น์แและรั
ละรับบรองความเป็
รองความเป็นนคนไทยพลั
คนไทยพลัดดถิถิ่น่น เพื
เพื่อ่อถืถืออไว้
ไว้เเป็ป็นนหลั
หลักกฐาน)
ฐาน)
ใบรั
บ
คํ
า
ขอ
ใบรับคําขอ
สํสําานันักกทะเบี
ทะเบียยนอํ
นอําาเภอ................................................
เภอ................................................ จัจังงหวั
หวัดด..................................................
.................................................. ได้
ได้รรับับคํคําาขอพิ
ขอพิสสูจูจน์น์แและรั
ละรับบรอง
รอง
ความเป็
น
คนไทยพลั
ด
ถิ
่
น
ของ
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
ซึ
ง
่
ได้
ย
น
่
ื
คํ
า
ขอให้
แ
ก่
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
ซึ่งได้ยื่นคําขอให้แก่
ตนเอง
ตนเอง
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
ในลํ
ในลําาดัดับบทีที่่....................................ไว้
..................................ไว้แแล้ล้วว จึจึงงได้
ได้อออกหลั
อกหลักกฐานเพื
ฐานเพื่่ออแสดงว่
แสดงว่าาทางราชการได้
ทางราชการได้รรับับคํคําาขอฯ
ขอฯ ของท่
ของท่าานไว้
นไว้แแล้ล้วว และจะได้
และจะได้
ดํดําาเนิ
น
การต่
อ
ไป
เนินการต่อไป
ลงชื
ลงชื่อ่อ ...............................................................
...............................................................
(..............................................................)
(..............................................................)
ตํตําาแหน่
ง
แหน่ง ..........................................................
..........................................................
วัวันนทีที่.่...........เดื
..........เดืออน...........................พ.ศ..............
น...........................พ.ศ..............

(ประทั
(ประทับบตราประจํ
ตราประจําาตํตําาแหน่
แหน่งงเป็
เป็นนสํสําาคัคัญ
ญ))
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ที่ ................/...............

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า..........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน................................................................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือ
ทะเบียนประวัติเลขที่..........................................ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน....................................................................หมู่ที่............ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.........................................................................
ซึ่งยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นไว้ที่....................................................................
จังหวัด...............................................................ตามคําขอเลขที่.........................../................................
ลงวันที่...............................................................เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ให้ไว้ ณ วันที่..............................................พ.ศ.....................
ปิ ดรู ปถ่าย
ขนาด ๔x๖ ซ.ม.
สําหรับบุคคลที่ขอพิสูจน์
และรับรองความเป็ นคน
ไทยพลัดถิ่น

ลงชื่อ...............................................
(.......................................................)

ลงชื่อ........................................................
(......................................................)
อธิบดีกรมการปกครอง
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. ให้ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กรอกข้อมูลในคําขอ และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอยื่น
ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักบริหารการทะเบียน (กรณีที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร) ดังนี้
๑.๑ ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (กรณียื่นคําขอแทน)
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนประวัติ (๒) สําเนาบัตรประจําตัว/ใบสําคัญประจําตัวคน
ต่างด้าวและใบสําคัญถิ่นที่อยู่
๑.๒ ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
(๑) รูปถ่ายขนาด ๔X๖ ซ.ม. จํานวน ๕ รูป (กรณีผู้ยื่นคําขอยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ไร้ความสามารถ ใช้รูปถ่าย
จํานวน ๘ รูป) โดยให้ติดในแบบคําขอฯ จํานวน ๓ ชุด และส่งให้กรมการปกครอง เพื่อติดในหนังสือรับรอง จํานวน ๒ รูป
(๒) บัตรประจําตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร)
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) หรือทะเบียนประวัติ
(๔) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด (ถ้ามี)
(๕) บัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอ (ถ้ามี)
(๖) บัตรประจําตัวญาติที่มีเชื้อสายไทย (ถ้ามี)
(๗) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้ซักถามผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว
สามารถพูดภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้น เด็กอายุต่ํากว่า ๗ ปี)
(๘) ผังแสดงเครือญาติและมีผู้น่าเชื่อถือที่มีสัญชาติไทย จํานวน ๒ คน ให้การรับรองหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอกับญาติที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๙) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
๒. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักบริหารการทะเบียน (กรณีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร) ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา และให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างในคําขอและลงชื่อกํากับ
กรณีผู้ขอไม่มีหลักฐานตามข้อ ๑.๒ (๕) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้ และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่กําหนด
และลงชื่อกํากับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคําขอให้นายอําเภอพิจารณา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันยื่นคําขอ
ทั้งนี้นายอําเภออาจแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอําเภอขึ้น เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองคําขอด้วยก็ได้ เมื่อพิจารณาครบถ้วน
และเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ส่งคําขอให้จังหวัดพิจารณา จํานวน ๒ ชุด (เก็บสําเนาไว้ที่อําเภอ ๑ ชุด) โดยให้อําเภอออกใบรับคําขอให้
ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วัน
๓. จังหวัด (ที่ทํ าการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและคุ ณสมบั ติตามหลักเกณฑ์ ภายใน ๓๐ วัน แล้วส่ งคําขอ
(ฉบับจริง) ให้กรมการปกครอง ภายใน ๗ วัน (สําเนาคําขอเก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด) (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพื่อแจ้งผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไข)
๔. กรมการปกครอง (ส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน) รับคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องของเอกสาร และคุ ณสมบั ติ และนํ า เข้ า พิ จารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการรั บ รองความเป็ นคนไทยพลั ด ถิ่ น
เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. เมื่อคณะกรรมการรับ รองความเป็นคนไทยพลัด ถิ่น ได้ พิจารณารับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ ว อธิบดี กรมการ
ปกครอง (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรับ รองความเป็ นคนไทยพลั ดถิ่น) จะออกหนังสื อรับ รองความเป็นคนไทยพลั ดถิ่ น
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดให้กับผู้ยื่นคําขอฯ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้มีการจัดทําและรับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง แจ้งให้จังหวั ดหรือกรุงเทพมหานครเพื่ อลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและมอบหนังสือความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ขอต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ คําขอให้จัดทํา ๓ ชุด โดยจัดส่งเอกสารคําขอฉบับจริงให้กรมการปกครอง จํานวน ๑ ชุด (พร้อมรูปถ่าย ขนาด
๔X๖ ซ.ม. จํานวน ๒ รูป เพื่อใช้ติดในหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด) และสําเนา
เก็บไว้ที่จังหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชุด
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กฎกระทรวง

กำ�หนดวิธีก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทย
ของผู้เกิดเพื่อก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับ
การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำาขอ ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายครึง่ ตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผูเ้ กิดและบิดาในกรณีปรากฏตัว
บิดาหรือสามารถหารูปถ่ายของบิดาได้ คนละหนึ่งรูป
(๒) หลักฐานทางทะเบียนของผู้เกิดและบิดา ประกอบด้วย สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาบัตรประจำาตัว
ประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่ายและเลขประจำาตัวประชาชนของผู้เกิดและบิดาสูติบัตร
หรือหนังสือรับรองการเกิดหรือเอกสารอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ ซึง่ มีรายการชือ่ ตัว ชือ่ สกุลของบิดา และมารดา
ของผู้เกิด (ถ้ามี)
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื คำาขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์อน่ื ๆ
ทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอืน่ ทีอ่ ธิบดีกรมการปกครองรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน หรือมีหลักฐานอืน่ ๆ
ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและผูเ้ กิดว่าเป็นบิดาและบุตรกัน ให้ยน่ื มาพร้อมกับคำาขอด้วย
กรณีหลักฐานตามวรรคหนึง่ จัดทำาขึน้ ในต่างประเทศ ผูย้ น่ื คำาร้องขอต้องจัดให้มกี ารรับรองความถูกต้องแล้ว
คำาแปลภาษาไทยของหลักฐานดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศด้วย
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ข้อ ๒ การยื่นคำาขอตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ถ้าผูย้ น่ื คำาขอมีภมู ลิ าำ เนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื คำาขอต่อผูอ้ าำ นวยการเขต ณ สำานักงานเขต
แห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นคำาขอมีภูมิลำาเนา
(๒) ถ้าผูย้ นื่ คำาขอมีภมู ลิ าำ เนาอยูใ่ นจังหวัดอืน่ ให้ยนื่ คำาขอต่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผูเ้ ป็นหัวหน้า
ประจำากิ่งอำาเภอ ณ ที่ว่าการอำาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำาเภอแห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นคำาขอมีภูมิลำาเนา
(๓) ถ้าผูย้ น่ื คำาขอมีภมู ลิ าำ เนาอยูใ่ นต่างประเทศ ให้ยน่ื คำาขอต่อข้าราชการสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ณ ทีท่ าำ การสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ทม่ี เี ขตอาณาหรือเขตกงสุล
ในประเทศนั้น
ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำาขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ
ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่มีการยื่นคำาขอในต่างประเทศให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำาขอถูกต้องและครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ าำ หนดได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้ผยู้ นื่ คำาขอทราบก่อนครบกำาหนดระยะเวลา ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีคำาขอหรือหลักฐานประกอบคำาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ยื่นคำาขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ
ในการพิจารณาคำาขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิด บิดาหรือมารดาของผู้เกิดผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ยื่นคำาขอ หรือบุคคลอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกิดและบิดาของผู้เกิด
พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน
ให้รัฐมนตรีประกาศกำาหนดวิธีการสอบสวนตามวรรคสามในราชกิจจานุเบกษาโดยวิธีการสอบสวน
นั้นต้องคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรรวมถึงปัจจัยแวดล้อม
และความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เกิดประกอบด้วย
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำาขอและหลักฐานประกอบคำาขอหรือดำาเนินการสอบสวน
ตามวรรคสามแล้วเห็นว่า บิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดและผูเ้ กิดนัน้ เป็นบิดาและบุตรกันให้ออกหนังสือรับรอง
การพิสูจน์ความเป็นบิดาของผู้เกิดให้แก่ผู้ยื่นคำาขอตามแบบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า บิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดตามที่ผู้ยื่นคำาขอกล่าวอ้าง
และผู้เกิดนั้นมิได้้เป็นบิดาและบุตรกัน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำาขอทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผล
ข้อ ๔ การยื่นคำาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราฉบับละ ๕๐ บาท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน์ ช�ญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หม�ยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติบัญญัติ
ให้การพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเป็นไปตามที่กำาหนด
ในกฎกระทรวง และสมควรกำาหนดค่าธรรมเนียมคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการ
ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย

เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักง�นเจ้�หน้�ที่ แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธกี �รสอบสวนเพือ่ พิสจู น์
คว�มเป็นบิด�ซึง่ มีสญ
ั ช�ติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ ก�รได้สญ
ั ช�ติไทยโดยก�รเกิด
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๓ วรรคสี่ และวรรคห้า
ของกฎกระทรวงกำาหนดวิธกี ารและค่าธรรมเนียมคำาขอพิสจู น์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้
สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ขอ” หมายถึง ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสีย
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุพการี บุตร ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของผู้เกิด
ข้อ ๒ ให้บคุ คลต่อไปนีเ้ ป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีอาำ นาจหน้าทีด่ าำ เนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำาหนดวิธกี ารและค่าธรรมเนียมคำาขอพิสจู น์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ เป็นการได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศนี้
(๑) นายอำาเภอ
(๒) ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ
(๓) ผู้อำานวยการเขต
(๔) พนักงานทูตหรือกงสุลประจำาสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการ
ของกระทรวงการต่างประเทศทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นกงสุล
ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดพร้อมด้วยหลักฐานตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงกำาหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำาขอ
พิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ จากผู้ขอ
ให้ตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการในคำาขอและหลักฐานเอกสารประกอบคำาขอแล้วออกใบรับให้ผู้ขอไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
ข้อ ๔ การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ ถ้าเอกสารที่ผู้ขอนำามาแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิใช่เอกสารฉบับจริง เช่น เอกสารที่เกิดจากการทำาสำาเนา เอกสารที่มีข้อความเลอะเลือน
ชำารุด หรือมีขอ้ พิรธุ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ าำ เรือ่ งขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนัน้ ไปยังส่วนราชการหรือ
หน่วยงานทีอ่ อกเอกสารดังกล่าว เว้นแต่เอกสารทะเบียนทีม่ เี ลขประจำาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ได้แก่ สำาเนาทะเบียนบ้าน
สำาเนาทะเบียนประวัติ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย บัตรประจำาตัวประชาชน
และบัตรประจำาตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าทีตี่ รวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูลการทะเบียน
ของสำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทัง้ นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ
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ข้อ ๕ การสอบสวนพยานบุคคลตามข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิดกรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่
สิบห้าปีบริบูรณ์ บิดาหรือมารดาของผู้เกิด (ถ้ามี) ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำาขอ และบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า
สองคนซึง่ สามารถยืนยันความเป็นบิดาของผูเ้ กิดได้ ทัง้ นี้ ในการสอบสวนจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับประวัติ
บิดาของผู้เกิดและผู้เกิด อาทิ ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ภูมิลำาเนาที่อยู่อาศัย สถานะการสมรส
ชื่อและสัญชาติของบิดามารดา เป็นต้น และความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด
เช่น ผู้เกิดอาศัยอยู่กับบิดามารดาตั้งแต่เกิดหรือไม่ อย่างไร บิดาของผู้เกิดเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เกิดหรือไม่
เพราะเหตุใด เป็นต้น
การดำาเนินการตามวรรคหนึง่ หากมีเหตุจาำ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจร้องขอให้นายทะเบียนอำาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรทีเ่ กีย่ วข้องสอบสวนพยานบุคคลตามทีผ่ ขู้ ออ้างว่า
เป็นผู้ที่รู้จักและสามารถยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิดในสำานวนการสอบสวนแทนก็ได้
กรณีผู้ขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน ให้ยกเว้นการสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ข้อ ๖ แบบขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด และแบบหนังสือรับรองการพิสูจน์
ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(น�ยชวรัตน์ ช�ญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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แบบคำ�ขอพิสจู น์คว�มเป็นบิด�ซึง่ มีสญ
ั ช�ติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ ก�รได้สญ
ั ช�ติไทยโดยก�รเกิด
เขียนที.่ ...........................................................
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ...............
เรียน พนักงานเจ้าหน้าที.่ ..............................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................ในฐานะ..................................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที่................................................
ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................หมู่ท.ี่ .....................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต................................................จังหวัด...............................................ประเทศ................................ขอยื่นคำาขอ
เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้มคี วามประสงค์จะพิสจู น์วา่ ......................................................................................................................สัญชาติ......................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที่................................................
ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................หมู่ท.ี่ .....................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................ประเทศ.............................และ...................
...................................................................................เลขประจำาตัวประชาชน_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_
สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขที.่ ............................ตำาบล / แขวง......................................ถนน............................................
หมู่ท.ี่ .................ตำาบล / แขวง........................................อำาเภอ / เขต.......................................จังหวัด.........................................
ประเทศ........................เป็นบิดาและบุตรกันจริง โดยขออ้างพยาน ดังนี้
๑. พยานเอกสาร จำานวน...........................ฉบับ ได้แก่
๑.๑ …............................................................................................เลขที…่ ..................ลงวันที…่ ..................
เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................
จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................
๑.๒ …............................................................................................เลขที…่ ..................ลงวันที…่ ..................
เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................
จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................
๑.๓ …............................................................................................เลขที…่ ..................ลงวันที่…..................
เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................
จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................
๑.๔ …............................................................................................เลขที…่ ..................ลงวันที…่ ..................
เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................
จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................
๑.๕ …............................................................................................เลขที…่ ..................ลงวันที…่ ..................
เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................
จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

224
164
๒. พยานบุคคล จำานวน...........คน ได้แก่
๒.๑ .......................................................................................................สัญชาติ.............................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่ ...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ท.ี่ ...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ/ เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
๒.๒ .......................................................................................................สัญชาติ.............................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่ ...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ท.ี่ ...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ/ เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
๒.๓ .......................................................................................................สัญชาติ.............................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่ ...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ท.ี่ ...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ/ เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
๒.๔ .......................................................................................................สัญชาติ.............................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่ ...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ท.ี่ ...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ/ เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
พร้อมคำาขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้วเพื่อพิจารณา และขอรับรองว่า
ถ้าข้าพเจ้าแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำาเนินคดีกับข้าพเจ้า
ปิดรูปถ่าย
ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม.
สำาหรับบิดาของผู้เกิด

ปิดรูปถ่าย
ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม.
สำาหรับผู้เกิด

ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นคำาขอ
(..................................................)

ให้ประทับตราประจำาตำาแหน่งคร่อม
รูปถ่ายทั้งสองรูปตรงตามด้านล่าง

ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ หลั ก ฐานที่ ท างราชการออกให้
เพื่อแสดงว่าได้รับคำาขอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา
ซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดของข้าพเจ้าเพื่อดำาเนินการต่อไปแล้ว
ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นคำาขอ
(................................................)
วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ..............

คำ�สั่งพนักง�นเจ้�หน้�ที่
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ลงชื่อ................................................................
(............................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............
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ฉบับนี้ให้ผู้ยื่นคำ�ขอเพื่อถือไว้เป็นหลักฐ�น

ใบรับคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทยของผู้เกิด
ที่ทำาการ.........................................................
พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั คำาขอเพือ่ พิสจู น์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ.............................................................................................เมื่อวันที.่ ...................
เดือน.........................................พ.ศ......................จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................................
(....................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่
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(ตร�ครุฑ)

หนังสือรับรอง

ก�รพิสจู น์คว�มเป็นบิด�ซึง่ มีสญ
ั ช�ติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ ก�รได้สญ
ั ช�ติไทยโดยก�รเกิด
ที.่ ................ /...................

ที่ทำาการ....................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.....................................................................................................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ (ถ้ามี) อยู่บ้านเลขที.่ ..................................
ตรอก / ซอย...................................ถนน.....................................หมู่ที่...................ตำาบล / แขวง..........................................
อำาเภอ / เขต.....................................จังหวัด.......................................ประเทศ............................เป็นผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์
ตามกฎกระทรวงกำาหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วว่าเป็นบิดาของ.......................................................................
เลขประจำาตัวประชาชน _ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_(ถ้ามี) อยู่บ้านเลขที.่ .........................
ตรอก / ซอย...................................ถนน.....................................หมู่ที่...................ตำาบล / แขวง..........................................
อำาเภอ / เขต.....................................จังหวัด.......................................ประเทศ............................

ให้ไว้ ณ วันที.่ ................................พ.ศ................
ลงชื่อ.......................................................
(....................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่
ประทับตราประจำาตำาแหน่ง

ส่วนที่ ๓
หนังสือสั่งการ
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๑ 								
													

๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘

เรื่อง

การแจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง

เรียน

นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

ด้วยปรากฏว่าการเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่ ต่าง ๆ เช่น การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น
มักจะมีปญ
ั หาการร้องเรียน หรือจากข้อมูลข่าวสารทางสือ่ มวลชนเกีย่ วกับการแจ้งย้ายทีอ่ ยูต่ ามหลักฐานทะเบียนบ้าน
จากนอกเขตการเลือกตั้งเข้าไปในเขตที่มีการเลือกตั้งจำ�นวนมากเพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง (การย้ายที่อยู่เพื่อ
ทุ่มคะแนนเสียงเลือกตั้ง) โดยมีการกระทำ�ผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร อันเป็นปัญหาและอุปสรรคด้านหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเลือกตัง้ ภายใต้หลักการทีว่ า่ “เรียบร้อย บริสทุ ธิ์
ยุติธรรม”
ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการดำ�เนินการด้านการทะเบียนราษฎรสำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำ�
สำ�นักทะเบียนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
๑. เมือ่ มีการแจ้งย้ายทีอ่ ยูซ่ งึ่ เป็นทีน่ า่ สงสัยว่าจะเป็นการย้ายทีอ่ ยูเ่ พือ่ หวังผลในการเลือกตัง้ โดยเฉพาะ
กรณีมีผู้ย้ายเข้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งเป็นจำ�นวนมาก ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ร้องทราบว่านายทะเบียนจะไปทำ�การ
ตรวจสอบบ้านทีม่ กี ารแจ้งย้ายเข้าก่อนว่ามีการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งทีอ่ ยูผ่ ดิ กฎหมายสาธารณสุข หรือมีตวั ตนของผูย้ า้ ย
ที่อยู่ในบ้านนั้นหรือไม่ (อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๓๑)
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบ้านทีส่ งสัยว่าจะมีการกระทำ�ผิดกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร หรือกฎหมายการสาธารณสุข ประกอบด้วย
		 ๒.๑ 		นายทะเบียน หรือผู้ช่วยนายทะเบียน
		 ๒.๒ 		เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
		 ๒.๓ 		เจ้าหน้าที่ตำ�รวจในพื้นที่
๓. ในการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกครัง้ ให้บนั ทึกผลการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการทีต่ รวจสอบ
ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานด้วย นอกจากนี้ นายทะเบียนอาจทำ�การสอบสวนข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมข้างเคียง
ซึ่งได้แก่ บุคคลในบ้านข้างเคียงที่อยู่ติดหรือใกล้ชิดกันกับบ้านที่ต้องสงสัยว่าจะมีการย้ายที่อยู่เพื่อหวังผล
การเลือกตั้งเพื่อเป็นหลักฐานพยานประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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๔. ให้นายทะเบียนอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๓๑ ประกอบพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ เป็นหลักในการพิจารณาสัง่ รับแจ้งหรือ
ไม่รับแจ้งเข้าในทะเบียนบ้าน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนทุกแห่งในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
									
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ประกิต กันยาบาล
(นายประกิต กันยาบาล)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
		
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. (๐๒) ๒๘๑๓๑๒๑
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๕ 									
													
เรื่อง
เรียน

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนนครสวรรค์ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕

ปัญหาการทะเบียนราษฎรเกีย่ วกับการลงรายการสัญชาติของบุตรคนต่างด้าวและการแจ้งย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทาง
นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
ด้วยในการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
รุ่นที่ ๑ ประจำ�ปี ๒๕๔๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ส่วนมากยังมีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นการลงรายการสัญชาติของบุตร
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะชั่วคราว หรือบุตรคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ซึ่งสำ�นักทะเบียนบางแห่งลงรายการสัญชาติของบุตรตามสัญชาติ
ของบิดาหรือบางแห่งลงรายการว่า “ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย” หรือ “ไร้สญ
ั ชาติ” เป็นต้น และประเด็นเรือ่ งการแจ้งย้ายทีอ่ ยู่
ปลายทาง ตามหนังสือสำ�นักทะเบียนกลางที่อ้างถึง โดยเฉพาะข้อ ๔ ที่กำ�หนดให้สำ�นักทะเบียนต้นทางเมื่อได้รับ
การแจ้งย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางให้มหี นังสือแจ้งเจ้าบ้านนำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจำ�หน่ายโดยเร็ว โดยก่อน
จำ�หน่ายชื่อให้นายทะเบียนสอบถามเจ้าบ้านเพื่อให้ทราบว่าบุคคลที่จะจำ�หน่ายชื่อได้ย้ายที่อยู่จริง หรือยังมี
ภูมลิ �ำ เนาอยูท่ เี่ ดิม ซึง่ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวยังมีภมู ลิ �ำ เนาอยูท่ เี่ ดิมหรือไม่เคยแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่
ให้นายทะเบียนสัง่ ยกเลิกการย้ายออกของบุคคลนัน้ โดยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั เิ ข้าใจว่านายทะเบียนจะต้องเรียกเจ้าบ้าน
มาสอบปากคำ�ให้ปรากฏข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงดำ�เนินการแจ้งย้ายปลายทางให้ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามความเข้าใจ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นการไม่ถกู ต้อง ทำ�ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านและกระทบต่อการบริการประชาชน
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาให้การปฏิบตั งิ านของสำ�นักทะเบียนทุกแห่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง
จึงขอให้แจ้งซักซ้อมทำ�ความเข้าใจกับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. การวินิจฉัยสัญชาติของบุคคลเพื่อลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร จะต้องพิจารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเป็นสำ�คัญ ซึง่ จะกล่าวถึงการได้สญ
ั ชาติของบุคคลไว้ ๒ กรณีเท่านัน้ คือ ได้หรือมีสญ
ั ชาติไทย
และไม่ได้สัญชาติไทย ฉะนั้นในการลงรายการสัญชาติของเด็กในสูติบัตร ทะเบียนคนเกิดและทะเบียนบ้าน
หากนายทะเบียนพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเอกสารประกอบกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายแล้วเห็นว่า
เด็กที่มีการแจ้งเกิดไม่ได้สัญชาติไทย ให้ลงรายการในช่องสัญชาติของเด็กว่า “ไม่ได้สัญชาติไทย” โดยไม่ควร
ลงรายการสัญชาติเป็นอย่างอื่น
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๒. แนวทางปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางตามข้อ ๔ ของหนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท
๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ นั้น จะต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๙๐ กล่าวคือ เมือ่ สำ�นักทะเบียนต้นทางได้รบั ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยูต่ อนที่ ๒ และตอนที่ ๓
จากสำ�นักทะเบียนปลายทางแล้ว ให้ตรวจสอบรายการบุคคลที่ขอแจ้งการย้ายที่อยู่กับทะเบียนบ้านฉบับ
สำ�นักทะเบียน แล้วดำ�เนินการแจ้งย้ายออกให้เสร็จสิน้ โดยไม่ตอ้ งรอให้เจ้าบ้านนำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านมาจำ�หน่าย
ชื่อก่อน ส่วนการมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจำ�หน่ายชื่อผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่และ
ให้ปากคำ�ต่อนายทะเบียนนัน้ สามารถดำ�เนินการควบคูไ่ ปพร้อมกันกับการแจ้งย้ายออก ซึง่ หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าบุคคลทีม่ กี ารแจ้งย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางยังคงมีภมู ลิ �ำ เนาอยูท่ เ่ี ดิมหรือไม่เคยแจ้งการย้ายทีอ่ ยูด่ งั กล่าว ให้นายทะเบียน
บันทึกถ้อยคำ�เจ้าบ้านหรือผูท้ ม่ี ชี อ่ื ถูกแจ้งย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางไว้เป็นหลักฐานและสัง่ ยกเลิกการย้ายออกของบุคคลนัน้
รวมทั้งแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านฉบับสำ�นักทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมหลักฐานแจ้งนายทะเบียน
แห่งสำ�นักทะเบียนปลายทางเพือ่ สัง่ ยกเลิกการแจ้งย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางและดำ�เนินคดีกบั ผูก้ ระทำ�ทุจริตตามความผิด
ที่ปรากฏด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
													

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต กันยาบาล)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๒๔๘๖

173

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑
													

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐
๑๗ เมษายน ๒๕๔๖

เรื่อง

การจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราว

เรียน

นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตัวอย่างการประทับข้อความลงบนทะเบียนบ้านชั่วคราว
ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณี
การออกเลขทีบ่ า้ นชัว่ คราวให้กบั ผูบ้ กุ รุกปลูกสร้างบ้านในเขตทีด่ นิ ของการรถไฟฯ โดยมีความเห็นว่าการออกเลข
ประจำ�บ้านของนายทะเบียนเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยชอบด้วยกฎหมาย การทีก่ ารรถไฟฯ มีหนังสือโต้แย้งคัดค้าน
การออกเลขประจำ�บ้านให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟฯ นั้น ไม่มีผลเป็นการยกเว้นหน้าที่ในการขอและ
ออกเลขประจำ�บ้านของเจ้าบ้านและนายทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้โดยที่การออกเลขประจำ�บ้านเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แห่งการทะเบียนราษฎร หามีผลกระทบกระเทือนสิทธิของการรถไฟฯ ในเรือ่ งกรรมสิทธิแ์ ต่ประการใดไม่
ซึง่ ประเด็นดังกล่าวนีไ้ ด้มหี น่วยงานของรัฐบางแห่งตัง้ ข้อสังเกตว่าการออกทะเบียนบ้านชัว่ คราวให้กบั บ้านทีป่ ลูก
สร้างในที่สาธารณะ เป็นเหตุให้มีการบุกรุกเพื่ออาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐอย่างถาวร และเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
เห็นสมควรให้มกี ารแก้ไขระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๐ โดย
ห้ามมิให้นายทะเบียนออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่บ้านที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท โดยไม่มี
หลักฐานการเป็นเจ้าของที่ดินหรือหนังสือแสดงการยอมรับจากเจ้าของที่ดินที่แท้จริง
คณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝ่ายกฎหมาย) ได้พจิ ารณาประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นเห็นว่า พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๔ กำ�หนดให้ทุกบ้านมีเลขประจำ�บ้าน
และมาตรา ๓๖ กำ�หนดให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ จัดทำ�ทะเบียนบ้านไว้ทกุ บ้าน นายทะเบียน
จึงมีหน้าที่ต้องออกทะเบียนบ้านให้แก่บ้านทุกบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะมีสิทธิในที่ดินอันเป็น
ที่ตั้งของบ้านหรือไม่ การที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ โดยห้ามมิให้นายทะเบียน
ออกทะเบียนบ้านชัว่ คราวให้แก่บา้ นทีป่ ลูกสร้างในทีด่ นิ ของรัฐโดยไม่มหี ลักฐานการเป็นเจ้าของทีด่ นิ นัน้ ไม่อาจ
กระทำ�ได้เพราะไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และอาจทำ�ให้เกิดผลกระทบหลายประการ
ทั้งด้านการเมืองการปกครอง หรืออาจทำ�ให้เกิดปัญหามวลชน และปัญหาสิทธิมนุษยชนได้ อย่างไรก็ตาม
เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้ราษฎรทีไ่ ด้รบั ทะเบียนบ้านชัว่ คราวนำ�เอกสารดังกล่าวไปอ้างว่าได้รบั รองการมีสทิ ธิโดย
หลักฐานทะเบียนราษฎรแล้ว และเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐทีจ่ ะให้บริการต่างๆ ได้พจิ ารณาใช้ดลุ ยพินจิ ให้เหมาะสม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงมีมติให้กระทรวงมหาดไทยโดยสำ�นักทะเบียนกลางดำ�เนินการให้มีการเพิ่มเติม
ข้อความในทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อให้มีความหมายทำ�นองว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบ
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ทางทะเบียนเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ในที่ดิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖
เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝ่ายกฎหมาย) ดังกล่าว ดังนัน้
เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงให้แจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งในพืน้ ที่
รับผิดชอบทราบมติดังกล่าวและถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการขอเลขที่บ้านกรณีของบ้านที่ปลูกสร้างโดยบุกรุกที่ดินของรัฐไม่ว่าจะ
เป็นที่สาธารณะหรือที่ป่าสงวนและได้ตรวจสอบแล้วว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนกำ�หนดเลขที่บ้านและจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้โดยเขียนหรือประทับ
ตรายางข้อความว่า “ทะเบียนบ้านชัว่ คราวเป็นทะเบียนบ้านสำ�หรับการตรวจสอบทางทะเบียนราษฎรเท่านัน้
ไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ” ลงบนหน้ารายการเกีย่ วกับบ้านของแบบพิมพ์ทะเบียนบ้าน ให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน
๒. เมื่อได้ดำ�เนินการตามข้อ ๑ และมอบทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับเจ้าบ้านแล้ว ให้นายทะเบียน
แจ้งประสานงานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกปลูกสร้างบ้านดังกล่าวเพื่อดำ�เนินการ
ตามอำ�นาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. เพือ่ มิให้เกิดปัญหาแก่ราษฎรในการใช้เอกสารทะเบียนบ้านชัว่ คราวในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ขอให้สำ�นักทะเบียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถใช้เป็นหลักฐาน
ได้เช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน เพียงแต่เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้สำ�หรับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดย
บุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
																

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑- ๗๓๑๕-๖
โทรสาร ๐-๒๗๙๑-๗๓๓๘
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เรื่องเสร็จที่ ๓๔๘/๒๕๔๔
บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ ง การจัดทำ�ทะเบียนบ้านชัว่ คราวให้กบั บ้านทีป่ ลูกโดยบุกรุกทีด่ นิ การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ ๑/๑๔๘๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า สำ�นักทะเบียนราษฎรอำ�เภอเมืองนครราชสีมาได้รับคำ�ร้องเรียนจาก
ราษฎรจำ�นวนประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือน ที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ เขตชุมชน
ข้างทางรถไฟบริเวณสำ�นักงานป่าไม้เขตนครราชสีมาถึงซอยตรอกโรงต้ม ตำ�บลหนองไผ่ลอ้ ม อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ก�ำ หนดเลขทีบ่ า้ นพักอาศัย สำ�นักทะเบียนราษฎรอำ�เภอเมืองนครราชสีมาจึงได้มหี นังสือ
สอบถามความเห็นเกีย่ วกับการจัดทำ�ทะเบียนบ้านชัว่ คราวดังกล่าวจากการรถไฟฯ ซึง่ ต่อมา การรถไฟฯ ได้มหี นังสือ
โต้แย้งคัดค้านและขอให้ระงับการจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวดังกล่าว แต่สำ�นักทะเบียนราษฎรอำ�เภอเมือง
นครราชสีมาก็ยังจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่ราษฎรในบริเวณดังกล่าว
การรถไฟฯ ได้รับหนังสือสอบถามความเห็นในทำ�นองเดียวกันจากสำ�นักงานทะเบียนราษฎรต่างๆ
อีกหลายเรื่อง และการรถไฟฯ ได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านและขอให้ระงับการจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวทุกกรณี
แต่ส�ำ นักงานทะเบียนราษฎรเหล่านัน้ ก็ยงั จัดทำ�ทะเบียนบ้านชัว่ คราวให้แก่ราษฎรตลอดมา การรถไฟฯ จึงสอบถาม
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางว่าการกำ�หนดเลขที่บ้านและการจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกที่ดินของ
การรถไฟฯ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบใด และยังจะมีการกำ�หนดเลขที่บ้านให้อีกต่อไปหรือไม่
สำ�นักทะเบียนกลางเห็นว่า พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๑) และมาตรา
๓๔ ได้ให้อำ�นาจอธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางออกระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกำ�หนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนได้
โดยมีระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙ และข้อ ๒๐ รองรับการ
กำ�หนดเลขทีบ่ า้ นและการจัดทำ�ทะเบียนบ้านชัว่ คราวสำ�หรับบ้านตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ ปลูกสร้างในทีส่ าธารณะหรือโดยบุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รบั อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ การกำ�หนดเลขประจำ�บ้านและการจัดทำ�
ทะเบียนบ้านชัว่ คราวดังกล่าวเป็นการดำ�เนินการทางทะเบียนราษฎร ทีม่ งุ่ เน้นในการควบคุมสถิตขิ อ้ มูลประชากร
ในแต่ละพืน้ ทีซ่ งึ่ มีบา้ นและมีราษฎรอยูอ่ าศัยในบ้านตามความเป็นจริงเท่านัน้ แต่หากหน่วยงานซึง่ ดูแลรับผิดชอบ
หรือครอบครองทีด่ นิ ได้ด�ำ เนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิดฐานบุกรุกและบังคับให้รอื้ ถอนแล้ว เจ้าบ้านก็จะ

ส่งพร้อมหนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๗๔๕
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ต้องแจ้งการรือ้ ถอนต่อนายทะเบียนเพือ่ จะได้ด�ำ เนินการจำ�หน่ายทะเบียนบ้านต่อไป ดังนัน้ กรณีทร่ี าษฎรปลูกบ้าน
โดยบุกรุกทีด่ นิ ของการรถไฟฯ หากสิง่ ปลูกสร้างมีสภาพเป็นบ้านตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และเจ้าบ้านได้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้าน ก็เป็นอำ�นาจหน้าที่ของ
นายทะเบียนที่จะต้องกำ�หนดเลขที่บ้านและจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่ผู้แจ้งตามกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น
เนือ่ งจากการใช้อ�ำ นาจตามกฎหมายของสำ�นักทะเบียนกลางทำ�ให้การรถไฟฯ ได้รบั ผลกระทบและเป็น
อุปสรรคในการพัฒนากิจการรถไฟให้เป็นไปตามกฎหมาย การรถไฟฯ จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายดังนี้
๑. กรณีสำ�นักงานทะเบียนราษฎรขอทราบความเห็นของการรถไฟฯ เกี่ยวกับการจัดทำ�ทะเบียนบ้าน
ชัว่ คราวให้กบั ผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ ในเขตทีด่ นิ ของการรถไฟฯ ซึง่ การรถไฟฯ ได้โต้แย้งคัดค้านตลอดมา แต่กย็ งั มีการจัดทำ�
ทะเบียนบ้านชัว่ คราวให้กบั ผูบ้ กุ รุกนัน้ การจัดทำ�ทะเบียนบ้านชัว่ คราวดังกล่าวเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
๒. หากเป็นการชอบด้วยกฎหมาย การรถไฟฯ จะปฏิบตั อิ ย่างไร และหากเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่ยังมีการจัดทำ�ทะเบียนบ้านชั่วคราวอยู่ การรถไฟฯ จะดำ�เนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะผลที่ตามมา
จะมีการอ้างเพื่อขอใช้ที่ดินของการรถไฟฯ ในการติดตั้งน้ำ�ประปาและไฟฟ้า
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง) และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็น
ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า มาตรา ๓๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้
ทุกบ้านต้องมีเลขประจำ�บ้าน และเจ้าบ้านมีหน้าทีต่ อ้ งขอเลขประจำ�บ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีส่ ร้างบ้านเสร็จ
และนายทะเบียนผูร้ บั แจ้งต้องออกเลขประจำ�บ้านให้แก่ผแู้ จ้งภายในเจ็ดวันหรือสามสิบวัน แล้วแต่กรณี การไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าบ้านย่อมมีโทษตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๔๗ ๒(๒) ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว

มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจำ�บ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำ�บ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำ�บ้าน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำ�หนดเลขประจำ�บ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น ภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขต
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นให้กำ�หนดเลขประจำ�บ้านภายในสามสิบวัน
ให้เจ้าบ้านติดเลขประจำ�บ้านไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางจะกำ�หนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวตามระเบียบเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได้
๒
มาตรา ๔๗ ผู้ใด
(๑) ไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงหลักฐาน หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตาม
มาตรา ๑๐
(ต่อจากเชิงอรรถในหน้าที่แล้ว)
(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒
(๓) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ หรือ
(๔) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไม่ยอมชี้แจงหรือตอบคำ�ถาม หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ
ตามมาตรา ๔๔
		 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
๑
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การขอเลขประจำ�บ้านและการออกเลขประจำ�บ้านเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มผี ใู้ ดหลีกเลีย่ งหรือใช้ดลุ พินจิ ทีจ่ ะออกให้
หรือไม่ออกให้ได้ และเมื่อพิจารณาคำ�นิยมคำ�ว่า “บ้าน” ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๔๓ แล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมาย
มุง่ หมายถึงสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ สำ�หรับใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยมีเจ้าบ้านครอบครองเท่านัน้ โดยไม่ค�ำ นึงว่าสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ นัน้
จะอยู่ ณ ที่ใด หรือผู้ปลูกสร้างจะมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากคำ�นิยามนั้นเองว่า
แม้แต่เรือซึง่ จอดเป็นประจำ�และใช้เป็นทีอ่ ยูป่ ระจำ�หรือยานพาหนะอืน่ ซึง่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยประจำ� ไม่วา่ จะจอดในทีด่ นิ
หรือในน้ำ�ที่เป็นของส่วนบุคคลหรือถนนสาธารณะหรือแม่น้ำ�ลำ�คลองสาธารณะ ก็ล้วนตกอยู่ในความหมายของ
“บ้าน” และต้องมีเลขประจำ�บ้านตามมาตรา ๓๔ ทั้งสิ้น นอกจากนั้น การที่มาตรา ๓๔ วรรคสี่ ให้อำ�นาจ
นายทะเบียนกลางมีอำ�นาจออกระเบียบกำ�หนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทาง
ทะเบียนนั้น ย่อมเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้ออกเลขประจำ�บ้านให้ในทุกกรณี
การทีส่ �ำ นักทะเบียนราษฎรมีหนังสือสอบถามไปยังการรถไฟฯ ว่าจะคัดค้านการออกเลขประจำ�บ้านหรือ
ไม่นั้น เห็นว่าเป็นเพียงการประสานงานและตรวจสอบว่านายทะเบียนควรจะออกเลขประจำ�บ้านถาวรหรือ
เลขประจำ�บ้านชัว่ คราวให้ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนกลางกำ�หนดไว้ ทัง้ ยังเป็นการร่วมมือในการแจ้งให้การรถไฟฯ
ทราบถึงการบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ อีกด้วย หากการรถไฟฯ ยังสงวนและรักษาที่ดินของตนเช่นวิญญูชน
พึงกระทำ� ก็จกั ได้ไปดำ�เนินการตามสิทธิและอำ�นาจหน้าทีข่ องตนต่อไป การโต้แย้งคัดค้านการออกเลขประจำ�บ้าน
ของการรถไฟฯ ไม่มีผลเป็นการยกเว้นหน้าที่ในการขอและออกเลขประจำ�บ้านของเจ้าบ้านและนายทะเบียน
แต่อย่างใด การออกเลขประจำ�บ้านของนายทะเบียนจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
		 ฯลฯ
		 “บ้าน” หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำ�หรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเจ้าบ้านครอบครองและให้หมายความรวมถึงแพ หรือ
เรือซึ่งจอดเป็นประจำ�และใช้เป็นที่อยู่ประจำ� หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ�ได้ด้วย
		

๓
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ประเด็นที่สอง เห็นว่า โดยที่การออกเลขประจำ�บ้านของนายทะเบียนเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการ
ทะเบียนราษฎร โดยมิได้เกีย่ วข้องกับความเป็นเจ้าของหรือสิทธิครอบครองในสถานทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้ บ้านหรือแม้แต่
ตัวบ้านเอง ดังนั้น แม้จะได้มีการออกเลขประจำ�บ้านให้แก่ราษฎรผู้ร้องขอแล้ว ก็หากระทบกระเทือนสิทธิของ
การรถไฟฯ ในเรื่องกรรมสิทธิ์แต่ประการใดไม่ อาจมีการกระทบอยู่บ้างก็แต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของการรถไฟที่อาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดมีขึ้นกับ
การรถไฟฯ อันเนือ่ งมาจากการบุกรุกของราษฎรดังกล่าว โดยเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเมือ่ ได้รบั ทราบถึงการบุกรุกแล้ว
มิได้ดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามหน้าที่ของตนก็อาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อไปได้

														
														

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๔๕

(ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ด่วนมาก
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๒
													

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

เรื่อง

การป้องกันการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้อาศัยอยู่จริง

เรียน

นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุบรวมสภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลทีม่ ปี ระชากรไม่ถงึ สองพันคนทีม่ เี ขตติดต่อกันภายในอำ�เภอเดียวกัน เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ความละเอียด
แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
สำ�นักทะเบียนกลาง ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ว่าได้มีความพยายาม
โดยนักการเมืองท้องถิน่ ดำ�เนินการให้มกี ารแจ้งย้ายประชากรเข้าไปในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บลเพือ่ ให้
ท้องถิน่ ดังกล่าวมีจ�ำ นวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรมากกว่าสองพันคน อันจะทำ�ให้ไม่ตอ้ งยุบรวมกับ
ท้องถิน่ อืน่ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยผูท้ ม่ี ชี อ่ื เป็นผูย้ า้ ยทีอ่ ยูส่ ว่ นใหญ่มไิ ด้เข้าไปอาศัยอยูจ่ ริงซึง่ การกระทำ�ดังกล่าว
เป็นการกระทำ�ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และยังส่งผลทำ�ให้ขอ้ มูลการทะเบียนราษฎรไม่ถกู ต้อง
ตามความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขป้ญหาดังกล่าวจึงขอให้สั่งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและ
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งดำ�เนินการ ดังนี้
๑. ให้นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิน่ สัง่ กำ�ชับผูช้ ว่ ยนายทะเบียนและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฎิบตั งิ าน
ทะเบียนราษฎร รวมถึงกำ�นันผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งทุกคน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในเรื่อง
การรับแจ้งย้ายเเข้าและย้ายออกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะการรับแจ้งย้ายเข้า
ผูท้ ยี่ า้ ยเข้าทะเบียนบ้านหลังใดจะต้องเป็นผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นบ้านหลังนัน้ จริง มิใช่ยา้ ยแต่ชอื่ และรายการบุคคลเท่านัน้
ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ในส่วนของสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ ให้ตรวจสอบว่ามีตำ�บลใดบ้าง (นอกเขตเทศบาล) ที่มี
ประชากรตามหลักฐานทะเบียนบ้านไม่ถงึ สองพันคน ให้จดั ทำ�บัญชีไว้และให้เอาใจใส่ในการตรวจตราและสังเกต
การแจ้งย้ายทีอ่ ยูข่ องประชาชนทีแ่ จ้งย้ายไปเข้าในเขตพืน้ ทีส่ ภาตำ�บลหรือองค์การบริหารส่วนตำ�บลทีม่ ปี ระชากร
ไม่ถึงสองพันคนตามบัญชีฯ ดังกล่าวว่าเป็นไปโดยผิดปกติหรือไม่ เช่น มีการแจ้งย้ายคราวเดียวหรือหลายคราว
นับเป็นจำ�นวนมากไม่ว่าจะเป็นการแจ้งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน หรือตำ�บลเดียวกัน หรือ
การแจ้งย้ายออกเพื่อไปเข้าในบ้านเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน หรือตำ�บลเดียวกัน หากพบความผิดปกติหรือ
เป็นทีผ่ ดิ สังเกตให้รายงานนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ โดยเร็วเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำ�เนินการ
ตามอำ�นาจหน้าที่
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๒. ในการรับแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกเมือ่ พบกรณีผดิ สังเกตหรือสงสัยว่าจะมีการแจ้งย้ายทีอ่ ยูโ่ ดยมิชอบ
หรือมิได้เข้าอาศัยอยู่จริง ให้นายทะเบียนระงับยับยั้งมิให้เกิดเหตุดังกล่าวโดยถือปฏิบัติ ดังนี้
		 ๒.๑ ให้นายทะเบียนสอบถามผู้แจ้งย้ายให้ทราบถึงเจตนาและเหตุผลของการแจ้งย้าย พร้อมทั้ง
ชี้แจงเพื่อเตือนผู้แจ้งย้ายให้ทราบว่าการแจ้งย้ายที่อยูู่โดยที่ผู้ย้ายมิได้เข้าไปอาศัยอยู่จริงเป็นการกระทำ�ความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และกระทำ�การเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนมีรายการ
ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ ซึ่งหากผู้แจ้งยังมี
ความประสงค์จะแจ้งย้าย ก็ให้บนั ทึกถ้อยคำ�ผูแ้ จ้งตามทีไ่ ด้สอบถามและให้ลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้วดำ�เนินการ
รับแจ้งย้ายให้ตามระเบียบฯ
		 ๒.๒ ถ้ามีการแจ้งย้ายทีอ่ ยูเ่ ข้าในบ้านหลังใดเป็นจำ�นวนมาก ไม่วา่ จะเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
ก่อนจะรับแจ้งย้ายเข้าให้นายทะเบียนตรวจสอบสภาพบ้านที่จะมีการแจ้งย้ายเข้าก่อนว่า มีขนาดพื้นที่เหมาะสม
ที่จะอยู่อาศัยโดยไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ข้อ ๒ กำ�หนดให้อาคารทีพ่ กั อาศัย
ที่มีคนอยู่เกินกว่าหนึ่งคนต่อพื้นที่สามตารางเมตร ให้ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ซึ่งตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตหิ า้ มมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารยอมหรือจัดให้อาคาร
ของตนมีคนอยู่เกินจำ�นวนที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนดหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับ
อีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๕ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน)
หากการแจ้งย้ายเข้านั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ให้นายทะเบียนสั่งไม่รับแจ้งย้ายเข้าในบ้านหลังนั้น ๆ
พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลให้ผู้แจ้งย้ายทราบ ทั้งนี้ เป็นการใช้อำ�นาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. กรณีตรวจพบหรือได้รบั แจ้งว่ามีการแจ้งย้ายทีอ่ ยูโ่ ดยอำ�พรางหรือมิได้เข้าอาศัยอยูจ่ ริงให้นายทะเบียน
อำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบเรื่องโดยเร็วหากพบว่า
มีการแจ้งย้ายทีอ่ ยูโ่ ดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยอำ�พราง ให้มหี นังสือแจ้งเจ้าบ้านดำ�เนินการแจ้งย้ายทีอ่ ยูบ่ คุ คล
ทีแ่ จ้งย้ายในลักษณะอำ�พรางหรือมิได้อยูอ่ าศัยจริงออกจากทะเบียนบ้าน ซึง่ หากเจ้าบ้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ใิ ห้นายทะเบียน
ดำ�เนินคดีกับเจ้าบ้านตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใช้อำ�นาจตาม
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ยกเลิกการแจ้งย้ายที่อยู่และจำ�หน่ายชื่อบุคคลเหล่านั้นออกจาก
ทะเบียนบ้าน สำ�หรับกรณีที่มีการแจ้งย้ายมาจากสำ�นักทะเบียนอื่นให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งสำ�นักทะเบียน
ต้นทางทราบและดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไป
๔. ให้สงั่ กำ�ชับสำ�นักทะเบียนทุกแห่งถือเป็นหน้าทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะต้องปฏิบตั อิ ย่างเร่งด่วนและจริงจังในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้เข้าอาศัยอยู่จริง โดยให้เน้นมาตรการป้องกันเป็น
ลำ�ดับแรกด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำ�นึกและตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมกับทางราชการในการสอดส่อง
ดูแล เฝ้าระวังมิให้เกิดเหตุทจุ ริตแจ้งย้ายชือ่ บุคคลอืน่ เข้ามาอยูใ่ นทะเบียนบ้านของตน ส่วนกรณีเมือ่ เกิดมีปญ
ั หา
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การแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบสำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัดดำ�เนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์โดยด่วน อนึ่ง
หากพบว่าสำ�นักทะเบียนใดปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามที่ได้สั่งกำ�ชับไว้ข้างต้นหรือมีส่วนให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งย้ายทางทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ จะถือว่าเป็นความบกพร่องของนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
																

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗		
							
						

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๐

เรื่อง เจ้าบ้านและการแจ้งการย้ายที่อยู่
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
		 ด้วยในรอบปีที่ผ่านมาสำ�นักทะเบียนกลางได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและการขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติจากสำ�นักทะเบียนจำ�นวนมากเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเจ้าบ้านและการแจ้งการย้ายที่อยู่ โดยผู้ร้องบางราย
ได้ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภา และบางรายร้ อ งเรี ย นคณะกรรมาธิ ก ารการปกครอง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งบางกรณีพบว่าปัญหาการร้องเรียนเกิดจากความไม่เข้าใจในระเบียบกฏหมายของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสำ�นักทะเบียน
อำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฏหมายและปฏิบตั ไิ ปในแนวทาง
เดียวกันทั่วประเทศ จึงขอซักซ้อมการปฏิบัติ ดังนี้
ก. ประเด็น “เจ้าบ้าน”
		 (๑) การลงรายการสถานะ “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้าน กรณีบ้านปลูกสร้างใหม่หรือบ้าน
ทีย่ งั ไม่มผี อู้ าศัยตามหลักฐานทะเบียนบ้าน นายทะเบียนจะต้องเรียกหลักฐานเพือ่ ตรวจสอบว่าผูข้ อลงรายการสถานะ
“เจ้าบ้าน” มีสทิ ธิครอบครองบ้านหลังนัน้ หรือไม่ ในฐานะใด เช่น เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผูไ้ ด้รบั มอบสิทธิ
ครอบครองบ้านจากเจ้าของบ้านในฐานะเป็นผู้เช่าบ้าน เป็นต้น
			 (๒) การทำ�หน้าท่ีเจ้าบ้านในการแจ้งการต่าง ๆ ตามที่กฏหมายกำ�หนด เช่น การแจ้งการเกิด
ของเด็กที่เกิดในบ้าน การแจ้งการย้ายของคนที่ย้ายออกจากบ้าน เป็นต้น นายทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
			 (๓) การขอเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้าน กรณีบ้านที่มีผู้อาศัยแต่ไม่มีผู้ใดมีสถานะ “เจ้าบ้าน”
ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือกรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้เป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องของการ
แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร นายทะเบียนจะต้องเรียกตรวจหลักฐานที่แสดงถึงการมีสิทธิครอบครองบ้าน
หรือความยินยอมของผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าวซึ่งยินยอมให้ผู้นั้นเป็น “เจ้าบ้าน” โดยต้องบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานและปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๑๕
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ข. ประเด็นการแจ้งการย้ายที่อยู่
			 (๑) การย้ายที่อยู่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ หมายถึง
การย้ายทางกายภาพซึง่ ต้องเกิดขึน้ ก่อนการย้ายทางทะเบียน กล่าวคือเมือ่ มีคนออกไปจากบ้านโดยเจตนาต้องการ
ย้ายที่อยู่หรือไปมีภูมิลำ�เนาเป็นหลักแหล่งอยู่ที่อื่น เช่น ไปประกอบอาชีพ ไปศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น “เจ้าบ้าน”
มีหน้าท่ีต้องแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งซึ่งเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งแล้วถึงจะดำ�เนินการย้าย
ทางทะเบียนให้โดยออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่และจำ�หน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้ตรงตามความเป็นจริง
ดังนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องนายทะเบียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏว่าบุคคลทีแ่ จ้งย้ายออกได้ออก
ไปจากบ้านจริงหรือไม่ หรือบุคคลที่แจ้งย้ายเข้าได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ขอย้ายเข้าจริงหรือไม่ หากมิได้
มีการย้ายทีอ่ ยูจ่ ริงแต่แสดงความประสงค์จะย้ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ห้ามมิให้นายทะเบียนอนุมตั ิ
การย้ายที่อยู่ดังกล่าวให้
			 (๒) กรณีบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านระบุสถานะเป็นเจ้าบ้านได้แจ้งย้ายออกจากบ้านไปแล้ว
สถานะการเป็นเจ้าบ้านของบุคคลดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ย้ายออกไปจากบ้าน ต่อมาหากบุคคล
ดังกล่าวได้ขอแจ้งการย้ายทีอ่ ยูก่ ลับมายังบ้านหลังเดิมโดยจะขอเป็นเจ้าบ้าน บุคคลทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งแจ้งการย้ายเข้า
ต่อนายทะเบียนและลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้าในใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ที่ทำ�หน้าที่เจ้าบ้าน
ของบ้านที่จะย้ายเข้า โดยถ้าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้ใดมีสถานะเป็นเจ้าบ้าน นายทะเบียนจะต้องเรียกผู้อาศัย
อยูใ่ นบ้านตามหลักฐานทะเบียนบ้านมาบันทึกว่ายินยอมให้บคุ คลใดทำ�หน้าทีเ่ จ้าบ้านเพือ่ ให้บคุ คลนัน้ แจ้งการย้ายเข้า
ต่อนายทะเบียนผูร้ บั แจ้ง หรือถ้าเป็นกรณีบา้ นว่าง นายทะเบียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผูใ้ ดเป็นผูด้ แู ลบ้าน
หลังดังกล่าว เพือ่ ให้บคุ คลนัน้ ทำ�หน้าทีแ่ จ้งการย้ายเข้า หรือนายทะเบียนอาจจะเรียกตรวจหลักฐานทีแ่ สดงถึงการ
มีสทิ ธิครอบครองบ้านของผูท้ จ่ี ะย้ายทีอ่ ยูเ่ ข้าบ้านหลังนัน้ ซึง่ หากบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ สี ทิ ธิครอบครองบ้านจริง
ก็ให้บุคคลนั้นทำ�หน้าที่แจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้านได้ และเมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้านแล้ว
จึงให้ดำ�เนินการในเรื่องการลงสถานะเจ้าบ้านหรือการขอเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านต่อไป
			 (๓) กรณีบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องการแจ้งย้ายชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
หลังที่ตนอาศัยอยู่แต่เจ้าบ้านไม่ยอมดำ�เนินการให้ โดยเฉพาะกรณีบ้านเช่า หากนายทะเบียนได้รับแจ้ง
หรือตรวจพบเหตุดังกล่าว ให้สอบข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานแล้วทำ�หนังสือเรียกเจ้าบ้านมาพบเพื่อดำ�เนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากเจ้าบ้านไม่มาตามที่นายทะเบียนแจ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พิจารณาดำ�เนินการ
ตามอำ�นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๗ (๑) และ (๒)
			 (๔) ให้ส�ำ นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งพิจารณากำ�หนดมาตรการให้ความรู้
แก่ประชาชนเกีย่ วกับงานทะเบียนราษฎรและรณรงค์ให้เกิดผลในการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง โดยประเด็นเรือ่ งการย้ายทีอ่ ยู่
ซึ่งกฏหมายกำ�หนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งการย้ายออกของบุคคลที่อยู่ในบ้านและการย้ายเข้าเมื่อมีบุคคลเข้า
อยูใ่ นบ้าน หากละเว้นการปฏิบตั จิ ะเป็นความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
แต่ถา้ การแจ้งการย้ายทีอ่ ยูเ่ ป็นการแจ้งย้ายทางทะเบียนโดยทีบ่ คุ คลมิได้ยา้ ยทีอ่ ยูจ่ ริงถือเป็นการแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่
โดยมิชอบ เมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะต้องดำ�เนินการยกเลิก
การแจ้งย้าย และจำ�หน่ายรายการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
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พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ วรรคท้าย และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ซึ่งหากสำ�นักทะเบียนดำ�เนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องประชากรแฝง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ด้วย
		 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้ถือปฏิบัติต่อไป
				

ขอแสดงความนับถือ

			
				
			

(นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔-๖
โทรสาร ๐-๒๗๙๑-๗๓๓๘
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๐		
สำ�นักทะเบียนกลาง
											
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐
										
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบการแสดงภาพใบหน้าในโปรแกรมการรับแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
				 ตามที่ สำ � นั ก ทะเบี ย นกลางได้ กำ � หนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการรั บ แจ้ ง การย้ า ยที่ อ ยู่ ป ลายทาง
โดยให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้งย้ายด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การแจ้งย้ายโดยมิชอบ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกำ�ชับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่
ทุกแห่งให้ถอื ปฏิบตั ใิ นการรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางจะต้องตรวจสอบรายการบุคคลและรายการภาพใบหน้า
ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลบัตรประจำ�ตัวประชาชนก่อนทุกครั้ง ว่าถูกต้องตรงกับผู้แจ้งย้าย
ที่อยู่ปลายทางหรือไม่เพื่อพิสูจน์ยืนยันบุคคลที่แจ้งการย้ายที่อยู่ว่าเป็นเจ้าของรายการบุคคลที่ขอแจ้งย้ายที่อยู่
ปลายทางจริง ความละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
				 สำ�นักทะเบียนกลางได้ด�ำ เนินการปรับปรุงชุดคำ�สัง่ ของระบบคอมพิวเตอร์ในการรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่
ปลายทางอัตโนมัติ ให้สามารถแสดงภาพใบหน้าของบุคคลทีข่ อแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทาง ซึง่ จะเป็นภาพใบหน้า
จากการทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนครัง้ ล่าสุดก่อนทีจ่ ะขอแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทาง เพือ่ ให้ส�ำ นักทะเบียนสามารถปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสะดวก และได้ส่งชุดคำ�สั่งดังกล่าวให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ
และสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งแล้ว ปรากฏตามรูปแบบการแสดงภาพใบหน้าในโปรแกรมการรับแจ้งย้ายปลายทาง
อัตโนมัติท่สี ่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางโดยมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอใหhสำ�นักทะเบียนจังหวัด
และสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
				 ๑. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางของบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
นายทะเบียนจะต้องเรียกตรวจหลักฐานบัตรประจำ�ตัวประชาชนของบุคคลที่จะแจ้งการย้ายที่อยู่และดำ�เนินการ
ตรวจภาพใบหน้าของรายการบุคคลที่จะแจ้งการย้ายที่อยู่ทุกรายโดยตรวจจากระบบปฏิบัติงานการรับแจ้งย้าย
ปลายทางอัตโนมัติ ถ้าปรากฏว่ามีภาพใบหน้าและรายการบุคคลตรงกันให้นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็น
หลักฐานในคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ ว่า “ตรวจรายการบุคคลแล้วถูกต้อง” พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ และวันเดือนปีก�ำ กับไว้ดว้ ย
โดยไม่ต้องเรียกสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนมาติดไว้กับคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ เพื่อเป็นหลักฐานแต่อย่างใดอีก		
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		 ๒. กรณีบุคคลที่จะแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชนแต่นายทะเบียนตรวจ
ไม่พบภาพใบหน้าของบุคคลดังกล่าวในระบบปฏิบตั งิ านการรับแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ ให้นายทะเบียนตรวจ
สอบรายการในฐานข้อมูลบัตรประจำ�ตัวประชาชนอีกครั้ง ถ้าปรากฏว่าบัตรและฐานข้อมูล ฯ มีภาพใบหน้า
และรายการบุคคลตรงกัน ให้นายทะเบียนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ แต่ถ้าผลการตรวจสอบฐานข้อมูลฯ ปรากฏว่าไม่พบรายการบัตรตามที่
ผู้ขอแจ้งย้ายนำ�มาแสดง หรือบัตรและฐานข้อมูลฯ มีรายการไม่ตรงกัน ให้นายทะเบียนสั่งไม่รับแจ้งการย้ายที่อยู่
ในคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ และแจ้งผู้ร้องทราบเพื่อให้แสดงหลักฐานโต้แย้งคำ�สั่งดังกล่าว นอกจากนี้ให้นายทะเบียน
ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำ�นาจหน้าที่ด้วย
				 การตรวจสอบฐานข้อมูลบัตรประจำ�ตัวประชาชนตามวรรคหนึง่ สำ�หรับสำ�นักทะเบียนถ้องถิน่ เทศบาล
ที่ไม่มีระบบการจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นถ้าเป็นสำ�นักทะเบียนที่ปฏิบัติงาน
รวมอยู่กับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ ให้ประสานขอความร่วมมือสำ�นักทะเบียนอำ�เภอนั้นในการตรวจสอบ แต่ถ้าเป็น
สำ�นักทะเบียนที่มีสำ�นักงานแยกต่างหากจากสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและไม่สะดวกในการขอตรวจสอบฐานข้อมูล
บัตรประจำ�ตัวประชาชน ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคำ�ผูท้ จ่ี ะแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนที่นำ�มาเป็นหลักฐานพร้อมทั้งเรียกสำ�เนาบัตรที่ลงลายมือชื่อเจ้าของบัตร
กำ�กับไว้แล้วติดไว้กับคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ เพื่อเป็นหลักฐาน
				 ๓. กรณีบุคคลที่จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางไม่มีหลักฐานบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัว
ตามกฏหมายอื่น ให้นายทะเบียนสอบสวนบันทึกถ้อยคำ�บุคคลที่ขอแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางและพยานบุคคล
ที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏชัดถึงสาเหตุที่บุคคลดังกล่าวยังไม่มีบัตรประจำ�ตัวประชาชนรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่พิสูจน์
ยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของรายการบุคคลตามทะเบียนบ้านที่ขอแจ้งย้ายออกจริง แล้วเก็บบันทึกการสอบสวน
ติดไว้กับคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ เพื่อเป็นหลักฐาน รวมทั้งให้แจ้งประสานงานไปยังสำ�นักทะเบียนที่ผู้แจ้งการย้าย
ที่อยู่ปลายทางมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งด้วย
				 ๔.		 เมือ่ สำ�นักทะเบียนต้นทางได้รบั แจ้งเรือ่ งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางของบุคคลทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
จากสำ�นักทะเบียนปลายทางผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์แล้ว นายทะเบียนจะต้องพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
ที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังเจ้าบ้านโดยไม่ชักช้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคล
ตามรายชื่อที่ระบุว่าเป็นผู้แจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางนั้นได้ย้ายที่อยู่จริงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากได้รับแจ้งจาก
เจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมายโดยมีหลักฐานเชื่อได้ว่าไม่มีการย้ายที่อยู่ตามที่นายทะเบียนได้รับแจ้ง
ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคำ�ไว้เป็นหลักฐานและสัง่ ยกเลิกการย้ายออกของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ รวบรวมหลักฐาน
แจ้งสำ�นักทะเบียนปลายทางโดยไม่ชักช้าเพื่อให้นายทะเบียนยกเลิกการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางและดำ�เนินคดีกับ
ผูก้ ระทำ�ความผิดตามอำ�นาจหน้าที่
				 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
				

ขอแสดงความนับถือ

				

(นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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โปรแกรมรับแจ้งย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ (เพิ่มเติมการแสดงรูปใบหน้า)
ใบหน้ารายการคน เมื่อบันทึกรหัสประจำ�ตัวประชาชน <PID> ๑๓ หลัก จะแสดงรายละเอียดบุคคลที่ค้นหา
จากส่วนกลาง จะมีปุ่มเพื่อแสดงภาพใบหน้าขึ้นมาให้กด หากต้องการดูภาพใบหน้าของบุคคลย้ายที่บันทึก PID
ให้ท�ำ การกดปุม่ ดูภาพใบหน้า หากค้นหาภาพใบหน้าพบ จะแสดงรูปภาพใบหน้าทีม่ มุ ขวา (รูปที่ ๑) หากค้นหาไม่พบ
จะแสดงข้อความว่าไม่พบภาพใบหน้า (รูปที่ ๒)
รูปที่ ๑

รูปที่ ๒
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๘๗๗		
											
										

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

เรื่อง การลงรายการในหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑)
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
				 ตามที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๓ กำ�หนดให้ผู้ทำ�คลอด
หรือผู้รักษาพยาบาลจะต้องออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งเกิด โดยหนังสือรับรองการเกิด
จะใช้แบบพิมพ์ ท.ร. ๑/๑ และเมือ่ ผูแ้ จ้งได้รบั หนังสือรับรองการเกิดแล้ว จะต้องนำ�ไปแจ้งต่อนายทะเบียนอำ�เภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน ซึ่งในทางปฏิบัติ
นายทะเบียนจะคัดลอกรายการตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการเกิด เพื่อให้รายการบุคคลในเอกสารทะเบียน
ราษฎรตรงกัน
				 กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและการหารือจากสำ�นัักทะเบียน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการทะเบียนราษฎรซึ่งเกิดจากรายการในหนังสือรับรองการเกิด
ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น ในการฝากครรภ์หรือการคลอดบุตร เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะเรียกหลักฐานบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนของสามี ซึ่งหญิงบางคนมีความจำ�เป็นไม่สามารถแจ้งชื่อสามีที่เป็นบิดาของเด็กได้ในขณะนั้น
ทำ�ให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบิดาเด็กที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีบิดา มารดาได้ตั้งชื่อเด็กและแจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแล้วแต่เจ้าหน้าที่กลับใช้ชื่อกลางของสถานพยาบาล ลงรายการในหนังสือรับรอง
การเกิด เช่น เด็กชายดวง ทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนต้องเปลี่ยนชื่อและแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านอีกครั้ง
หรือการลงลำ�ดับที่ของบุตรที่เกิดโดยคำ�นึงถึงความเป็นบุตรของมารดาเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้พิจารณาในส่วน
ของบิดา ทำ�ให้เกิดปัญหาในการขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (กรณีบิดาเด็กมิใช่สามี
คนแรกที่มีบุตรกับหญิงผู้นั้น) เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลทำ�ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และทำ�ให้รายการในเอกสารทะเบียนราษฎรคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งหน่วยงานและสถานพยาบาลต่าง ๆ ทุกแห่งทั่วประเทศ
ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลหญิงมีครรภ์และรับผิดชอบการออกหนังสือรับรองการเกิดให้ลงรายการต่าง ๆ
ในเอกสารหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ตามข้อเท็จจริง ดังนี้
			 ๑. รายการเกี่ยวกับเด็กที่เกิด		
					 ๑.๑ กรณีผู้แจ้งเกิดได้ตั้งชื่อเด็กไว้แล้ว ให้ลงชื่อเด็กตามที่ได้รับแจ้ง แต่หากยังไม่ได้ตั้งชื่อไว้
ควรแนะนำ�ผู้แจ้งให้ตั้งชื่อเด็กก่อน เพราะหากระบุชื่อใดในสูติบัตรแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าว
ในสูติบัตรได้ ถึงแม้จะได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ตาม จะแก้ไขได้เฉพาะรายการในทะเบียนบ้านเท่านั้น
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					 ๑.๒ รายการสัญชาติเด็ก หากไม่แน่ใจว่าเด็กจะเป็นผู้มีสัญชาติใด ก็ให้เว้นว่างไว้ โดยเฉพาะกรณี
บิดา มารดา เป็นบุคคลต่างด้าว
			 ๒. รายการสถานภาพของครอบครัว
					 ๒.๑ ชือ่ และชือ่ สกุลของบิดา ให้ลงรายการตามหลักฐานบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัว
ทีอ่ อกให้ตามกฏหมายอืน่ เช่น บัตรประจำ�ตัวข้าราชการ เว้นแต่กรณีมารดาเด็กไม่ตอ้ งการเปิดเผยหรือไม่สามารถ
ระบุบิดาของเด็กได้ ก็ให้เว้นว่างไว้
					 ๒.๒ ลำ�ดับที่ของบุตร ให้ลงลำ�ดับที่ของบุตรที่เกิดจากบิดา มารดาเดียวกัน
			 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไป ทัง้ นีห้ วังว่าคงได้รบั ความร่วมมือด้วยดี ผลเป็นประการใด
แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
		

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๒๘๑๓๑๒๑, ๒๘๑๒๔๘๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๙		
										
									

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เรื่อง การแจ้งการเกิดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕
		๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕
		 ด้วยสำ�นักทะเบียนกลางได้รบั การหารือจากสำ�นักทะเบียนต่าง ๆ และสถานพยาบาลเกีย่ วกับแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารขอแก้ไขรายการในสูตบิ ตั ร เนือ่ งจากมีการแจ้งรายการบิดาหรือมารดาของเด็กไม่ถกู ต้องตามข้อเท็จจริง
ในขัน้ ตอนการฝากครรภ์ หรือในขณะไปคลอดบุตรทีส่ ถานพยาบาล ทำ�ให้การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑)
มีความผิดพลาด และเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลนำ�เอกสารดังกล่าวไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนจึงทำ�ให้
รายการในสูตบิ ตั รไม่ถกู ต้อง ซึง่ ข้อเท็จจริงจะปรากฏเมือ่ บิดา มารดาหรือผูป้ กครองเด็กยืน่ คำ�ร้องขอแก้ไขรายการ
ดั ง กล่ า วนั้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนผู้ เ ดื อ ดร้ อ นกรณี เ จ้ า หน้ า ที่ สำ � นั ก ทะเบี ย น
ปฏิเสธคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้านตามภูมิลำ�เนาของบิดา มารดา และแจ้งให้ผู้นั้นไปแจ้งการเกิด
ณ สำ�นักทะเบียนทีเ่ ด็กเกิดโดยอ้างเหตุผลว่าเนือ่ งจากผูร้ อ้ งมีหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ทีส่ ถานพยาบาล
ออกให้
		 สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๒ กรณีเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันทุกสำ�นักทะเบียน จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 กรณีแรก เรื่องการแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องในสูติบัตรที่แจ้งการเกิดโดยเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
เมื่อนายทะบียนได้รับคำ�ร้องขอแก้ไขรายการบิดาหรือมารดาในสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้สอบสวนและ
บันทึกถ้อยคำ�ผูย้ น่ื คำ�ร้อง บิดาหรือมารดาของเด็กหรือผูป้ กครองของเด็ก เจ้าหน้าทีส่ ถานพยาบาลผูท้ �ำ หน้าท่แี จ้งการ
เกิดเด็กคนดังกล่าว (เฉพาะกรณีส�ำ นักทะเบียนทีร่ บั คำ�ร้องเป็นแห่งเดียวกับทีอ่ อกสูตบิ ตั รหรือสถานพยาบาลนัน้
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำ�นักทะเบียน) รวมทั้งเรียกตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการสมรสของ
บิดาและมารดา ผลการตรวจพิสจู น์ดี เอ็น เอ เป็นต้น ถ้าปรากฏว่าสูตบิ ตั รทีข่ อแก้ไขนัน้ มีรายการไม่ถกู ต้องอันเกิด
จากขั้นตอนของสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้นายทะเบียนใช้อำ�นาจ
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ยกเลิกสูติบัตรและจำ�หน่ายทะเบียน
คนเกิดดังกล่าว โดยหมายเหตุวา่ “ยกเลิกเนือ่ งจากมีการแจ้งรายการไม่ถกู ต้อง ตามคำ�ร้องที…
่ ..ลงวันที…
่ ..” แล้ว
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แจ้งผู้ร้องให้แจ้งการเกิดใหม่ นอกจากนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งสถานพยาบาลแห่งที่ออกหลักฐาน
หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) เพือ่ ทราบและดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปด้วย ทัง้ นีห้ ากสำ�นักทะเบียน
ที่รับเรื่องขอแก้ไขรายการในสูติบัตรไม่ใช่สำ�นักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับดังกล่าว เมื่อนายทะเบียนสอบสวน
ข้อเท็จจริงจนปรากฏแน่ชัดว่ามีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้ว ให้แจ้งข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปยังสำ�นักทะเบียนที่ออกสูติบัตรนั้น เพื่อดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไป
		 อนึ่ง สำ�นักทะเบียนกลาง ได้แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอประสานการปฏิบัติกรณีหญิงไป
ฝากครรภ์ หรือไปคลอดบุตรที่สถานพยาบาลโดยไม่มีหลักฐานแสดงตัวของตนเองหรือสามี เมื่อเจ้าหน้าที่
สถานพยาบาลได้ออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) ขอให้หมายเหตุในเอกสารดังกล่าวว่า บิดาหรือมารดา
ของเด็กไม่มหี ลักฐานแสดงตัว และให้มอบหนังสือรับรองการเกิดแก่บดิ าหรือมารดาของเด็กพร้อมแนะนำ�ให้แจ้ง
การเกิดด้วยตนเอง เพื่อนายทะเบียนจะได้ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อเท็จจริงในขั้นตอนการรับแจ้งการเกิด
และออกสูติบัตรได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพมหานครและเทศบาลซึ่งมีสถานพยาบาลอยู่ในสังกัด
ขอให้นายทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องแจ้งประสานการปฏิบตั กิ บั สถานพยาบาลในสังกัดเพือ่ ดำ�เนินการในลักษณะเดียวกันนีด้ ว้ ย
		 กรณีที่สอง การปฏิบัติสำ�หรับบุคคลที่ไม่ได้แจ้งการเกิดและขอมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นสามารถ
ดำ�เนินการได้ ๒ วิธีคือ (๑) โดยการแจ้งเกิด หรือ (๒) โดยการเพิ่มชื่อ ซึ่งสำ�นักทะเบียนกลางได้เคยแจ้ง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้แล้วตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การปฏิบัติของสำ�นักทะเบียนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ปฏิเสธคำ�ร้องของประชาชน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
		 ๑.		 กรณีผขู้ อมีชอ่ื ในทะเบียนบ้านเป็นผูท้ เ่ี กิดในเขตพืน้ ทีข่ องสำ�นักทะเบียนทีย่ น่ื คำ�ร้อง ไม่วา่ จะมีหลักฐาน
หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) หรือไม่ก็ตาม ให้ใช้วิธีการแจ้งการเกิดหรือแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดสำ�หรับ
ผูท้ ม่ี อี ายุไม่เกิน ๑๕ ปี ส่วนผูท้ ม่ี อี ายุเกินกว่า ๑๕ ปีบริบรู ณ์ ให้ใช้วธิ กี ารเพิม่ ชือ่ โดยไม่ตอ้ งออกสูตบิ ตั ร เว้นแต่ผนู้ น้ั
จะมีความจำ�เป็นต้องใช้สูติบัตร ก็ให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดได้แต่ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ที่อยู่ในวัย
ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
		 ๒. กรณีผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้ท่ีเกิดในเขตพื้นที่ของสำ�นักทะเบียนอื่น ไม่ว่าจะมีหลักฐาน
หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือไม่ก็ตาม เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ร้องแล้วให้อธิบายข้อแตกต่างของวิธี
ปฏิบตั ริ ะหว่างการแจ้งการเกิดและการเพิม่ ชือ่ ให้ผยู้ นื่ คำ�ร้องทราบก่อน โดยเฉพาะประเด็นเรือ่ งหลักฐานสูตบิ ตั ร
ซึง่ นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้ตามกฏหมาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผยู้ น่ื คำ�ร้องได้รบั ทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
และหากผู้ร้องประสงค์จะใช้วิธีการแจ้งเกิด ก็ให้นายทะเบียนยกเลิกคำ�ร้องโดยหมายเหตุไว้ให้ชัดเจนว่าผู้ร้อง
ประสงค์จะแจ้งการเกิดแล้วให้ผรู้ อ้ งลงชือ่ ไว้ในคำ�ร้องด้วย แต่หากผูร้ อ้ งประสงค์จะใช้วธิ กี ารเพิม่ ชือ่ ก็ให้นายทะเบียน
ดำ�เนินการให้ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้
		 อนึ่ง ในการรับแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดหรือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หากนายทะเบียนพิจารณา
หลักฐานพยานบุคคลและพยานเอกสารต่าง ๆ แล้วยังไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้ ให้ใช้กระบวนการ
ของประชาคมช่วยในการตรวจสอบและรับรองตัวบุคคลก่อนทีจ่ ะพิจารณาสัง่ อนุญาต หรือไม่อนุญาตตามคำ�ร้อง
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการช่วยเหลือ อำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนทีป่ ระสงค์จะใช้วธิ กี ารแจ้งการเกิด ขอให้นายทะเบียน
ดำ�เนินการสอบสวนบันทึกถ้อยคำ�พยานบุคคลทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาอาศัยอยูใ่ นเขตสำ�นักทะเบียน ซึง่ สามารถให้การยืนยัน
และรับรองตัวบุคคลทีจ่ ะแจ้งการเกิดได้ แล้วทำ�เรือ่ งแจ้งไปยังสำ�นักทะเบียนทีม่ หี น้าทีร่ บั แจ้งการเกิดบุคคลดังกล่าว
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เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนผู้มีอำ�นาจหน้าที่ ซึ่งการอำ�นวยความสะดวกในกรณีนี้
ให้ดำ�เนินการเมื่อประชาชนร้องขอหรือได้รับแจ้งขอความร่วมมือจาสำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ
ถือปฏิบัติต่อไป
			

		
		

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๕-๖
โทรสาร ๐-๒๗๙๑-๗๓๓๘

ขอแสดงความนับถือ
(นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๔		
สำ�นักทะเบียนกลาง
										
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐
									
๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกใบมรณบัตร
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
				 ด้วยสำ�นักทะเบียนกลางได้รบั การหารือแนวทางปฏิบตั จิ ากสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลตำ�บลผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าได้รับคำ�ร้องขอจำ�หน่ายรายการของคนต่างด้าวสัญชาติจีนกรณีตายต่างท้องที่
ออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยผู้ร้องนำ�มรณบัตร (ท.ร. ๕) ตอน ๑ ซึ่งออกโดยสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ไม่มเี ลขประจำ�ตัวประชาชนของผูต้ ายไปแสดงเป็นหลักฐาน แต่ส�ำ นักทะเบียนท้องถิน่
เทศบาลตำ�บลผักไห่ไม่สามารถใช้ชดุ คำ�สัง่ ท.ร. ๐๕ รับแจ้งการตายได้ จึงขอหารือแนวทางปฏิบตั วิ า่ จะต้องดำ�เนินการ
ประการใด
				 สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการรับแจ้งการตายของคนต่างด้าวมีการกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑ แต่ขั้นตอน
การปฏิบตั อิ าจไม่ชดั เจน ดังนัน้ เพือ่ ให้การรับแจ้งการตายคนต่างด้าวของสำ�นักทะเบียนต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงขอให้ส�ำ นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่
ทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบถือปฏิบัติกรณีมีการแจ้งการตายทุกรายให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลของ
ผู้ตายในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี) ก่อนที่จะออกมรณบัตร
ถ้าผูต้ ายเป็นคนต่างด้าวซึง่ เป็นบุคคลประเภทที่ ๓ ประเภทที่ ๔ หรือประเภทที่ ๕ ทีม่ ชี อื่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
แม้บคุ คลดังกล่าวจะมีหลักฐานใบสำ�คัญประจำ�ตัวต่างด้าวไปแสดงขณะแจ้งการตายหรือไม่กต็ าม ให้นายทะเบียน
รับแจ้งการตายและออกมรณบัตร (ท.ร. ๔) โดยใช้ชุดคำ�สั่งการรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๐๔) สำ�หรับกรณีการ
แจ้งการตายคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) หรือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว ให้นายทะเบียนรับแจ้งการตายและออกมรณบัตร (ท.ร. ๕) โดยใช้ชุดคำ�สั่งการรับแจ้ง
การตาย (ท.ร. ๐๕)
				 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
		

ขอแสดงความนับถือ

		
		
		

(นายพินัย อนันตพงศ์)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๖๑๐๐ 		
												
											

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรื่อง หารือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
เรียน 		 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๗.๑/๑๖๔๓๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑
					 ตามที่จังหวัดหนองคายแจ้งว่าได้รับข้อหารือจากสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าบ่อ
กรณีนายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มเจริญ เลขประจำ�ตัวประชาชน ๘ ๔๓๐๒ ๘๘๐๐๘ ๗๕ ๐ เกิดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๘
ยืน่ คำ�ร้องขอแก้ไขเลขประจำ�ตัวประชาชนของตนจากรหัสบุคคลประเภท ๘ เป็นรหัสบุคคลประเภท ๕ โดยอ้างถึงว่า
เป็นผู้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
ซึ่งจังหวัดหนองคายมีความเห็นว่า การแก้ไขเลขประจำ�ตัวประชาชนในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถดำ�เนินการได้
เนือ่ งจากระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ มิได้ก�ำ หนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ จึงขอหารือแนวทางปฏิบตั ใิ นกรณีดงั กล่าว
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
				 กรมการปกครองตรวจสอบเอกสารทีจ่ งั หวัดส่งไปพร้อมกับหนังสือหารือ และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ขอเรียนว่า
					 ๑.		 ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่านายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มเจริญ หรือนายเวียต (เหวียต) ฝ่ามฮิว
เกิดในราชอาณาจักรไทย เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๘ โดยขณะบุคคลดังกล่าวเกิด บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง นายสมเกียรติฯ
ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่กำ�หนดให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ต่อมาเมื่อมี
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕
เป็นต้นมา นายสมเกียรติฯ ย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ในข้อ ๑ ที่กำ�หนดให้ถอน
สัญชาติไทยของบรรดาบุคคลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบดิ าทีช่ อบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว หรือมารดา
เป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและบิดาหรือมารดาของบุคคลนั้นเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง นายสมเกียรติฯ จึงต้องเสียสัญชาติไทย
ทันทีตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ มีผลใช้บงั คับ แม้ตอ่ มาจะได้มพี ระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ แต่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก็มิได้มีบทบัญญัติที่ให้คืนสัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บรรดาบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งแตกต่างจากกรณีบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทย
หรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฎิวัติฉบับดังกล่าว โดยมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และมีมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งจะได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดกลับคืน
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นายสมเกียรติฯ จึงยังอยูใ่ นสถานะของคน
ซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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				 ๒. การได้สัญชาติไทยของนายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มเจริญ หรือนายเวียต (เหวียต) ฝ่ามฮิว
ในปัจจุบันเป็นการได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการสัง่ ให้สญ
ั ชาติไทยโดยคำ�สัง่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
และไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดให้ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง ได้แก่มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง
ไว้ ๑๐ ข้อ โดยมิได้กำ�หนดเงื่อนไขว่าให้ได้สัญชาติไทยในลักษณะใดและเมื่อใด ดังนั้น คำ�สั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยทีส่ งั่ ให้บคุ คลใดได้สญ
ั ชาติไทยจึงมีผลตัง้ แต่วนั ทีม่ คี �ำ สัง่ ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเคยมีคำ�วินิจฉัยว่าการได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง
ต่างกับการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ บุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง
จึงไม่มีคุณสมบัติทจ่ี ะเป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามกฎหมายทีก่ �ำ หนดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ว่าต้อง
เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
			 ๓. ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงพิจารณาไม่ได้วา่ ปัจจุบนั นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มเจริญป็นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิด การกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลประเภท ๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนกรณีที่นายสมเกียรติฯ จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นย่อมเป็นสิทธิ
ของบุคคลดังกล่าวที่สามารถดำ�เนินการได้ตามกฎหมาย
					 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
										

ขอแสดงความนับถือ

										
										
										

(นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕		
สำ�นักทะเบียนกลาง
				
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐
			
๒๗ มกราคม ๒๕๕๒
เรื่อง การรับแจ้งการตายของคนต่างท้องที่
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบการรับแจ้งการตายต่างท้องที่ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบ จำ�นวน ๒ แผ่น
ตามทีส่ �ำ นักทะเบียนกลางได้ก�ำ หนดแนวทางปฏิบตั กิ รณีการรับแจ้งการตายของคนต่างท้องทีท่ เี่ กิดเหตุ
เสียชีวิตในเขตพื้นที่สำ�นักทะเบียนที่คนตายไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยเมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้ง
การตายและออกมรณบัตรให้แก่ผู้แจ้งแล้วจะต้องส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสำ�นักนายทะเบียนที่คนตายมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน และเมื่อสำ�นักทะเบียนดังกล่าวได้รับมรณบัตร ตอนที่ ๒ หรือได้รับแจ้งการจำ�หน่ายคนตาย
พร้อมด้วยหลักฐานมรณบัตร ตอนที่ ๑ จากเจ้าบ้าน นายทะเบียนจึงจะจำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้าน
(ฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียน) และสำ�เนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน ปรากฏตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๒ และข้อ ๖๓ นั้น
สำ�นักทะเบียนกลางตรวจพบว่าแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการจำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้าน
ตามที่กำ�หนดไว้ดังข้างต้น เป็นเหตุทำ�ให้รายการบุคคลในฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียนกลางและสำ�นักทะเบียน
ที่คนตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้องต้องตามความเป็นจริงและอาจทำ�ให้เกิดปัญหาการนำ�รายการบุคคล
ทีย่ งั ไม่ได้จ�ำ หน่ายตายไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ไม่ถกู ต้อง ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คลประชาชนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำ�นักทะเบียนกลาง จึงได้ปรับปรุงระบบ
ปฏิบตั งิ านการรับแจ้งการตายของคนต่างท้องทีโ่ ดยเฉพาะขัน้ ตอนการปรับปรุงรายการบุคคลของคนตายให้เป็นปัจจุบนั
สรุปได้ ดังนี้
๑. เมื่ อ นายทะเบี ย นผู้ รั บ แจ้ ง รั บ แจ้ ง การตายของคนต่ า งท้ อ งที่ แ ละดำ � เนิ น การตามระเบี ย บ
สำ�นักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๖๒ แล้ว ข้อมูลการรับแจ้งการตายจะถูกส่งทางระบบคอมพิวเตอร์ไปยังสำ�นักทะเบียนกลาง
โดยอัตโนมัตแิ ละดำ�เนินการแก้ไขสถานภาพบุคคล (marked) ของคนตายจากปกติเป็น “ตาย” พร้อมส่งข้อมูล
การรับแจ้งการตายดังกล่าวไปยังสำ�นักทะเบียนที่คนตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
๒. ระบบปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสำ�นักทะเบียนที่คนตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะรับข้อมูล
การรับแจ้งการตายต่างท้องทีจ่ ากสำ�นักทะเบียนกลางและดำ�เนินการปรับปรุงรายการสถานภาพบุคคล (marked)
ของคนตายในฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียนจากปกติเป็น “ตาย” พร้อมบันทึกวันที่จำ�หน่ายตายตามข้อมูล
การรับแจ้งการตาย รวมทัง้ เพิม่ การจัดทำ�รายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลกรณีการแจ้งการตายต่างท้องทีเ่ ช่นเดียวกับ
กรณีการแจ้งการย้ายทีอ่ ยูป่ ลายทางอัตโนมัติ ซึง่ สำ�นักทะเบียนสามารถพิมพ์รายงานประจำ�วันเพือ่ ตรวจสอบและ
ติดตามเจ้าบ้านให้นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมมรณบัตรมาจำ�หน่ายรายการบุคคลได้
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๓. เมื่อเจ้าบ้านนำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมมรณบัตร ตอนที่ ๑ หรือสำ�เนามรณบัตรของ
คนตายมาจำ�หน่ายรายการคนตายออกจากทะเบียนบ้าน ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
กับฐานข้อมูลของสำ�นักทะเบียน หากพบว่ารายการถูกต้องตรงกันให้นายทะเบียนเข้าระบบการจำ�หน่ายตายตามปกติ
เพือ่ บันทึกการจำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แต่ปรากฏว่ารายการคนตาย
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ฯ กำ�หนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
			

ขอแสดงความนับถือ

			
			

(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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-

คัดเลือกข้อมูลการแจ้งการตายต่างท้องทีแ่ ยกตาม

มาแจ้งขอจำ�หน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้าน
นายทะเบียนจะดึงข้อมูลการรับแจ้งการตายต่างท้องที่

พร้อมมรณบัตร ตอนที่ ๑ มาจำ�หน่ายรายการคนตาย
ออกจากทะเบียนบ้าน ให้นายทะเบียนเข้าระบบ
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘			
						
					
เรื่อง

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

การแจ้งการเกิดและการจัดทำ�ทะเบียนประวัติสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ		
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑.
๒.
		
๓.
		
		
๔.

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทะเบียนราษฎรและกำ�หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ งการจัดทำ�ทะเบียนบ้านและการจัดทำ�ทะเบียนบ้านและการจัดทำ�
ทะเบียนประวัติสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปการจัดทำ�สูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายฯ
ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการของพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ หลายประการ รวมถึงเรือ่ งการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางทะเบียนของบุคคล
ที่อาศัยในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในเรื่องการรับแจ้งการเกิดและการจัดทำ�
เอกสารการทะเบียนราษฎร ทัง้ นีเ้ พีอ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการประชากรของประเทศ การตรวจสอบ ควบคุม
และพิสูจน์ทราบตัวบุคคล และเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เป็นต้น รวมทัง้ ได้มกี ารออกกฎกระทรวงมหาดไทย และระเบียบสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น
นับแต่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ สำ�นักทะเบียนกลาง
ได้รับการสอบถามปัญหาและข้อหารือจำ�นวนมากเกี่ยวกับแนวทางในการรับแจ้งการเกิดและจัดทำ�สูติบัตร
รวมถึงการจัดทำ�ทะเบียนประวัติสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยประเภทต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดย
สำ�นักทะเบียนส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจไม่ตรงกัน ทำ�ให้เกิดปัญหาในการปฏิบตั งิ านไม่เป็นแนวทางเดียวกันและไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
ชัดเจน จึงขอให้ส�ำ นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งซักซ้อมความเข้าใจให้ส�ำ นักทะเบียน
อำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้
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ก. การรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบัตร
		 (๑) กรณีการแจ้งการเกิดภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งสามารถรับแจ้ง
การเกิดและออกสูตบิ ัตรให้กับเด็กทุกคนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไม่วา่ บิดามารดาของเด็กทีเ่ กิดจะเป็นคนต่างด้าว
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือป็นคนหลบหนีเข้าเมือง หรือเป็นคนต่างด้าวที่เกิดใน
ราชอาณาจักร และไม่ว่าบิดามารดาของเด็กที่เกิดจะมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรมี
เลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือไม่ก็ตาม โดยประเภทของสูติบัตรที่ออกให้แก่เด็กย่อมขึ้นอยู่กับสิทธิและ
สถานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรของบิดามารดาของเด็กที่เกิดเป็นสำ�คัญ เช่น บิดาเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเลข
ประจำ�ตัวประชาชน ประเภท ๐ มารดาเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
(ถือหนังสือเดินทาง) บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ร. ๓ เลขประจำ�ตัวประชาชนประเภท ๗ หรือกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าทีเ่ คยขึน้ ทะเบียนเป็นบุคคลประเภท ๐๐ แต่ระยะเวลาการได้รบั อนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักร
สิน้ สุดแล้วเนือ่ งจากไม่ไปขออนุญาตทำ�งาน ส่วนมารดาได้รบั การสำ�รวจข้อมูลไม่มสี ถานะทางทะเบียนเป็นบุคคล
ประเภท ๐ บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ณ. ๑๓ หลัก มารดาเป็นบุตรของชนกลุม่ น้อยทีต่ กสำ�รวจไม่มเี ลขประจำ�ตัวประชาชน
๑๓ หลักเช่นกัน บุตรจะได้รบั สูตบิ ตั ร ท.ร. ๐๓๑ เลขประจำ�ตัวประชาชนประเภท ๐ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางสรุปการจัดทำ�สูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ที่ส่งมาพร้อมนี้
		 (๒) กรณีการแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดของเด็กที่เป็นบุตรของคนต่างด้าว นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
สามารถรับแจ้งการเกิดและออกสูตบิ ตั รให้โดยปฏิบตั ติ ามข้อ ๕๘ แห่งระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำ�หนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๕๗ โดยนายทะเบียนจะต้องพิจารณาสถานะ
ของบิดามารดาของเด็กที่แจ้งการเกิดว่าในขณะที่เด็กเกิด บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวกลุ่มใดประเภทใด
แล้วออกสูตบิ ตั รให้ตามสถานะของบิดามารดาในขณะนัน้ เช่นเดียวกับการแจ้งการเกิดในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด อาทิ บิดา
มีสถานะปัจจุบันเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ มีเลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๘ มารดาเป็นผู้ที่ได้รับ
การสำ�รวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท ๐ แต่ปรากฏว่าในขณะที่บุตรเกิดบิดามีสถานะเป็น
ผู้ที่ได้รับการสำ�รวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท ๐ ฉะนั้น การรับแจ้งการเกิดเกินกำ�หนด
สำ�หรับกรณีนนี้ ายทะเบียนผูร้ บั แจ้งต้องออกสูตบิ ตั ร ท.ร. ๐๓๑ กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนประเภท ๐ เป็นต้น
ทั้งนี้ การแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดตามข้อนี้ให้หมายรวมถึงกรณีบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรก่อน
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าเด็กที่ขอแจ้งการเกิด
เกินกำ�หนดจะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ข. การจัดทำ�ทะเบียนประวัติและการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ สำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่
อาจเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔ และ ท.ร. ๑๓)
		 (๑) การเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนประวัตอิ นั เนือ่ งมาจากการแจ้งการเกิดสำ�หรับเด็กทีไ่ ด้รบั สูตบิ ตั ร ท.ร. ๐๓๑
เลขประจำ�ตัวประชาชน ประเภท ๐ แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้
			 (๑.๑) กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดในท้องที่สำ�นักทะเบียนที่บิดาหรือมารดามีชื่อ
ในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก โปรแกรมการปฏิบัติงานจะกำ�หนดให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ
ท.ร. ๓๘ ก เลขที่เดียวกับบิดาหรือมารดา
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			 (๑.๒) กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดต่างท้องที่สำ�นักทะเบียนที่บิดามารดามีชื่อใน
ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก โปรแกรมการปฏิบตั งิ านจะกำ�หนดให้ออกสูตบิ ตั ร ท.ร. ๐๓๑ พร้อมสำ�เนาอีก ๑ ฉบับ
ให้นายทะเบียนมอบสูติบัตรให้กับผู้แจ้งการเกิด ส่วนสำ�เนาสูติบัตรให้ส่งไปยังสำ�นักทะเบียนแห่งที่บิดาหรือ
มารดามีชื่อในทะเบียนประวัติ เพื่อให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก เลขที่เดียวกับบิดา
หรือมารดา โดยไม่ต้องออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
			 (๑.๓) กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กทีบ่ ดิ าและมารดาไม่มเี ลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติกลาง ท.ร. ๓๘ ก ของสำ�นักทะเบียนขึ้น ๑ ฉบับโดยใช้เลขที่ ๐/๘๙ หมู่ที่
ตามเลขที่หมู่ของทะเบียนบ้านกลางของสำ�นักทะเบียน เช่น หมู่ที่ ๗๗ เป็นต้น แล้วให้เพิ่มชื่อเด็กตามรายการ
ในสูตบิ ตั รลงในทะเบียนประวัตฉิ บับนัน้ หากต่อมาบิดาหรือมารดาของเด็กได้รบั การจัดทำ�ทะเบียนราษฎรและมี
เลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้ดำ�เนินการแจ้งย้ายชื่อเด็กไปเข้าในทะเบียนเลขที่เดียวกับบิดาหรือมารดา
		 (๒) กรณีนายอำ�เภอ ผู้อำ�นวยการเขต นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งการเกิด ในกรณีการแจ้งการเกิดเกินกำ�หนดตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ การแจ้งการเกิดสำ�หรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง
และเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพาการีหรือบุพาการีทอดทิ้งตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๕๙ และ
ข้อ ๕๙ / ๑ ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขที่ตามทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครอง หรือเลขทีต่ ามทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์แล้วแต่กรณี กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคล
ประเภท ๐ ให้กับเด็กดังกล่าวโดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องทำ�แบบ ๘๙
ไว้เป็นหลักฐาน)
		 (๓) กรณีบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ตามระเบียบสำ�นัก
ทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๙๓ และข้อ ๙๗ แต่หลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติ ให้นายทะเบียน
จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขที่ตามทะเบียนบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนเป็น
บุคคลประเภท ๐ ให้กบั บุคคลดังกล่าวโดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (ต้องทำ�แบบ ๘๙
ไว้เป็นหลักฐาน)
		 (๔) กรณีบุคคลหรือสถานสงเคราะห์เอกชนขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาที่อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู
เข้าในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๙๘ ให้นายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตแล้วแต่กรณี
พิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กเช่นเดียวกับการแจ้งการเกิดเกินกำ�หนด ถ้าไม่อาจพิสจู น์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กที่ขอเพิ่มชื่อได้ ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขที่ตามทะเบียนบ้าน
ที่จะขอเพิ่มชื่อหรือของสถานสงเคราะห์แล้วแต่กรณี กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๐ ให้กับ
เด็กดังกล่าวโดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องทำ�แบบ ๘๙ ไว้เป็นหลักฐาน)
		 (๕) กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนไม่อาจจัดทำ�ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ให้ได้ตาม
ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๑๐๕ ให้นายทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขทีต่ ามทะเบียนบ้าน
ทีจ่ ะขอเพิม่ ชือ่ กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๐ ให้กบั บุคคลดังกล่าวโดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องทำ�เบบ ๘๙ ไว้เป็นหลักฐาน)
ค. การกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนสำ�หรับบุคคลที่ได้รับแจ้งการเกิดตามข้อ ก และได้รับการจัดทำ�
ทะเบียนประวัตติ ามข้อ ข จะได้เลข ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ กลุม่ ทัว่ ไป กล่าวคือเลขหลักทีห่ กและหลักทีเ่ จ็ด
เริ่มต้นเป็นเลข ๐๐ (๐ XXXX ๐๐XXX XX X) ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
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ซึง่ ได้รบั การสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งจะเป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๘๙ (เลขหลักที่หกและหลักที่เจ็ดเป็นเลข ๘๙)
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป
				
					
ขอแสดงความนับถือ
(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๘

ส�ำนักทะเบียนกลำง
ถนนล�ำลูกกำ ปท ๑๒๑๕๐
๕ ตุลำคม ๒๕๕๒

เรื่อง กำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่
เรียน นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร
อ้างถึง ระเบียบส�
ยนกลำงว่
ำด้วยกำรจั
ท�ำทะเบี
ยนรำษฎร
๒๕๓๕
บสำำ�นักนำยทะเบี
ทะเบียนกลางว่
าด้วยการจั
ดทำ�ดทะเบี
ยนราษฎร
พ.ศ.พ.ศ.
๒๕๓๕
ตำมที่ส�ำนักทะเบียนกลำงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่แจ้งย้ำยออก
จำกทะเบียนบ้ำนและยังไม่ได้แจ้งย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนหลังใด หรือคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่ โดยให้ระงับ
กำรรับแจ้งกำรย้ำยเข้ำและให้นำยทะเบียนผูร้ บั แจ้งแห่งส�ำนักทะเบียนทีผ่ อู้ ยูร่ ะหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ ยูถ่ งึ แก่ควำมตำย
รับแจ้งกำรตำยตำมระเบียบและให้ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังส�ำนักทะเบียนที่ออกใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
เพื่อหมำยเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบ้ำนเลขที่แจ้งกำรย้ำยออก ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ
ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๘ นั้น
ส�ำนักทะเบียนกลำงตรวจพบว่ำแนวทำงปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรคนตำยในทะเบียนบ้ำน
และฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรกรณีดังกล่ำวมีปัญหำ เพรำะจะต้องท�ำกำรยกเลิกกำรแจ้งย้ำยออกเพื่อเพิ่ม
รำยกำรบุคคลทีแ่ จ้งย้ำยกลับเข้ำในทะเบียนบ้ำนจึงจะด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรบุคคลได้ ซึง่ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เนือ่ งจำกในขณะทีบ่ คุ คลนัน้ ตำย ผูต้ ำยได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกบ้ำนเลขทีด่ งั กล่ำวแล้ว กำรยกเลิกกำรย้ำยออกแล้ว
เพิ่มชื่อกลับเข้ำในทะเบียนบ้ำนจึงเสมือนเป็นกำรเพิ่มชื่อคนตำยเข้ำในทะเบียนบ้ำน ดังนั้นเพื่อให้กำรปฏิบัติ
กรณีดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ส�ำนักทะเบียนกลำงจึงได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติงำน
กำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่ ดังนี้
๑. เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งกำรตำยพบว่ำผู้ตำยมีรำยกำรบุคคลในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร
ระบุสถำนภำพเป็นคนทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ ยู่ ให้ดำ� เนินกำรรับแจ้งกำรตำยตำมปกติโดยรำยกำรทีอ่ ยูข่ องผูต้ ำย
ให้บันทึกรำยกำรบ้ำนที่อยู่จริงตำมที่ได้รับแจ้งจำกผู้แจ้งกำรตำย
๒. ระบบโปรแกรมปฏิบตั กิ ำรรับแจ้งกำรตำยและออกมรณบัตร จะท�ำกำรเปลีย่ นสถำนภำพรำยกำร
บุคคลของผูต้ ำยเป็นตำยระหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ ยู่ และจ�ำหน่ำยรำยกำรบุคคลดังกล่ำวในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร
ซึง่ ถ้ำส�ำนักทะเบียนตรวจสอบหรือคัดรำยกำรบุคคลจำกฐำนข้อมูลตำมแบบ ท.ร. ๑๔/๑ จะปรำกฏบันทึกหมำยเหตุ
ว่ำบุคคลนี้ตำยเมื่อวันที่....ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่นำยทะเบียนออกมรณบัตร
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๓. ถ้ำมีผู้ใดน�ำใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ตำยไปแจ้งย้ำยเข้ำ ระบบโปรแกรม
ปฏิบัติจะถูกปฏิเสธกำรรับแจ้งย้ำยรำยกำรบุคคลดังกล่ำว ซึ่งจะเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรกระท�ำโดยมิชอบ
โดยถ้ำเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ให้นำยทะเบียนที่รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำด�ำเนินกำรสอบสวนผู้แจ้งย้ำยให้ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงถึงสำเหตุของกำรแจ้งกำรย้ำยทีอ่ ยูด่ งั กล่ำวว่ำมีเจตนำกระท�ำกำรโดยทุจริตหรือไม่ แล้วให้ดำ� เนินกำร
ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ ส่วนหลักฐำนใบแจ้งกำรย้ำยทีอ่ ยูใ่ ห้นำยทะเบียนผูร้ บั แจ้งหมำยเหตุตรงรำยกำรบุคคลของผูต้ ำยว่ำ
“บุคคลนี้ตำยระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่” แล้วน�ำส�ำเนำหลักฐำนดังกล่ำวแจ้งให้ส�ำนักทะเบียนต้นทำงที่ออกใบรับแจ้ง
กำรย้ำยที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้ำบ้ำนให้น�ำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำบันทึกหมำยเหตุเพิ่มเติม
จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ทรำบ
และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงควำมนับถือ

(นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร)
รองผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน
ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘		
สำ�นักทะเบียนกลาง
							
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐
						
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การจัดทำ�ทะเบียนราษฎรสำ�หรับเเรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว เเละกัมพูชา ทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระะบบ
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด เเละนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง		 ๑. กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทะเบียนราษฎรเเละกำ�หนดอัตรา
		
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
		 ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
		 ตามที่สำ�นักทะเบียนกลางได้เเจ้งเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเเจ้งการเกิด การออกสูติบัตรเเละ
การจัดทำ�ทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอเเละสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ทุกเเห่งถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายเเละระเบียบว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ปรากฏตามเอกสารทีอ่ า้ งถึง นัน้
		 สำ�นักทะเบียนกลางได้รับการหารือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสถานะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเเละระเบียบว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกรณีของเเรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว
เเละกัมพูชาทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติจากประเทศต้นทางเเล้ว โดยมีประเด็นหารือ ได้เเก่ (๑) เเรงงานต่างด้าวดังกล่าว
จะสามารถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ได้หรือไม่ มีวิธีดำ�เนินการอย่างไร เเละ (๒) การเเจ้งการเกิด
บุตรของเเรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับสูติบัตรประเภทใดเเละได้เลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคล
ประเภทใด ซึง่ เกีย่ วกับเรือ่ งนีส้ �ำ นักทะเบียนกลางพิจารณาเเล้วเห็นว่าอาจเป็นปัญหาในการปฏิบตั งิ านของสำ�นักทะเบียน
ทุกเเห่งทีม่ เี เรงงานต่างด้าวอยูใ่ นพืน้ ที่ ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เเละระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สำ�นักทะเบียนจังหวัดเเละสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครเเจ้งสำ�นักทะเบียน
อำ�เภอเเละสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งดำ�เนินการ ดังนี้
ก. การจัดทำ�ทะเบียนบ้าน
					เเรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว เเละกัมพูชาทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทางเเละได้
รับหนังสือเดินทาง (passport) เข้ามาในประเทศไทย มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตราบเท่าทีร่ ะยะเวลาการอนุญาตยังไม่สน้ิ สุด ซึง่ ตามข้อ ๖ เเห่งกฎกระทรวง
กำ�หนดให้คนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทะเบียนราษฎรเเละกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
กำ�หนดให้คนต่างด้าวที่มีสถานะดังกล่าวซึ่งมีความประสงค์จะปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้ร้องขอต่อ
นายทะเบียนเพือ่ ดำ�เนินการให้ เเรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทางเเละได้รบั หนังสือเดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยจึงสามารถขอเพิ่มชื่อเเละรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ได้ตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๖ โดยเมือ่ นายทะเบียนได้รบั คำ�ร้องตาม
เเบบ ท.ร.๓๑ เเล้ว ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
				 (๑) ตรวจสอบรายการบุคคลที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเเละทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ หรือ
ท.ร. ๓๘/๑ เมื่อปรากฏว่าเป็นรายการของบุคคลเดียวกัน เช่น รูปถ่ายเเละเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ในหนังสือเดินทางเเละ ท.ร. ๓๘/๑ ตรงกัน ให้ดำ�เนินการจำ�หน่ายรายการบุคคลเเละเลขประจำ�ตัวประชาชน
๑๓ หลัก (บุคคลประเภท ๐๐) ในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘
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			 (๒) เพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ โดยให้ใช้รายการตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
เเละกำ�หนดเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ เช่นเดียวกับคนต่างด้าวทั่วไปที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทาง ทัง้ นี้ ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ เเรงงานต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านของ
นายจ้างหรือทะเบียนบ้านที่เป็นสถานที่ทำ�งานของเเรงงานนั้น พร้อมทั้งบันทึกเลขประจำ�ตัวประชาชนเดิมตาม
ท.ร. ๓๘ หรือ ท.ร. ๓๘/๑ ไว้ในฐานข้อมูล ฯ ด้วย
				 (๓) การลงรายการสัญชาติของบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ให้ระบุสัญชาติของเเรงงาน
ตามหนังสือเดินทางเเล้วตามด้วยคำ�ว่า “เเรงงาน” ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น พม่า (เเรงงาน) ลาว (เเรงงาน)
หรือกัมพูชา (เเรงงาน) ทัง้ นี้ สำ�นักทะเบียนกลางได้เพิม่ ข้อความเกีย่ วกับสัญชาติของเเรงงานต่างด้าวดังกล่าวไว้ใน
ระบบปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรด้วยคอมพิวเตอร์เเล้ว จึงขอให้นายทะเบียนตรวจสอบเเละปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องด้วย
ข. การรับเเจ้งการเกิดเเละการออกสูติบัตร
				 ในการรับเเจ้งการเกิดบุตรของเเรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยเเละไม่ได้รับสัญชาติไทย
โดยการเกิด นายทะเบียนจะต้องตรวจพิจารณาสถานะบุคคลของเเรงงานทีเ่ ป็นบิดาหรือมารดาว่าในขณะทีบ่ ตุ รเกิดนัน้
ผูท้ เี่ ป็นบิดาหรือมารดาเป็นเเรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทางเเละได้รบั หนังสือเดินทาง
(passport) เข้ามาในประเทศไทยเเล้วหรือไม่ เพราะถ้าในขณะที่บุตรเกิดบิดาเเละมารดาเป็นเเรงงานต่างด้าว
ทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทาง หรือบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นเเรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์
สัญชาติเเละฝ่ายทีเ่ หลือเป็นคนต่างด้าวประเภทใดก็ตาม นายทะเบียนจะต้องรับเเจ้งการเกิดเเละออกสูตบิ ตั ร ท.ร. ๓
กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ เเต่ถา้ ในขณะทีบ่ ตุ รเกิดบิดาหรือมารดาทีเ่ ป็นเเรงงาน
ต่างด้าวยังไม่ผา่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทาง นายทะเบียนจะต้องรับเเจ้งการเกิดเเละออกสูตบิ ตั ร ท.ร. ๐๓
กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐๐ ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงพิวซินจอ เกิดทีโ่ รงพยาบาล
จังหวัดระนอง โดยขณะเกิดมารดาเป็นเเรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือหนังสือเดินทาง
ของประเทศพม่า ส่วนบิดาเป็นเเรงงานต่างด้าวที่มี ท.ร. ๓๘/๑ เเต่หมดอายุเเล้ว กรณีนี้นายทะเบียนจะต้องรับ
เเจ้งการเกิดเด็กหญิงพิวซินจอเเละออกสูติบัตร ท.ร. ๓ เป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗
หรือกรณีเด็กชายซอวิน เกิดที่สถานีอนามัยตำ�บลสังขละบุรี โดยขณะเกิดบิดาเเละมารดาเป็นเเรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าที่มี ท.ร. ๓๘/๑ เเต่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ต่อมามารดาของเด็กชายซอวินได้ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติเเละได้รับหนังสือเดินทางของประเทศพม่าจึงได้ขอเเจ้งการเกิดเกินกำ�หนดให้กับเด็กชายซอวิน กรณีนี้
นายทะเบียนจะต้องรับเเจ้งการเกิดเเละออกสูติบัตร ท.ร. ๐๓ เป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย
เลข ๐๐ เนื่องจากผลของการพิสูจน์สัญชาติของมารดาเกิดขึ้นภายหลังเด็กชายซอวินเกิด หรือกรณีเด็กหญิงจันดี
เกิดที่โรงบาลบางปะกง โดยขณะเกิดมารดาเป็นเเรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ถือหนังสือเดินทางของประเทศกัมพูชาเเละมีหลักฐาน ท.ร. ๓๘/๑ (ไม่ได้ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๓) ส่วนบิดาเป็น
คนต่างด้าวทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร กรณีนนี้ ายทะเบียนจะต้องรับแจ้งการเกิดเด็กหญิงจันดีเเละออกสูตบิ ตั ร
ท.ร. ๓ เป็นต้น
				 สำ�หรับการรับเเจ้งเกิดเเละการออกสูตบิ ตั รให้กบั บุตรของเเรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว เเละ
กัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางเเล้ว ให้นายทะเบียนดำ�เนินการเช่นเดียวกับกรณีบุตรของ
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมีเเนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติม
ดังนี้
				 (๑) การลงรายการสัญชาติของเด็กทีเ่ กิดในสูตบิ ตั ร ท.ร. ๓ เเละทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ให้ระบุวา่
“ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย” ส่วนรายการชือ่ ตัว ชือ่ สกุล เเละสัญชาติของบิดามารดาทีเ่ ป็นเเรงงานต่างด้าวผ่านการพิสจู น์
สัญชาติ ให้ระบุรายการตามหนังสือเดินทาง โดยรายการสัญชาติให้เพิ่มคำ�ว่า “เเรงงาน” ในเครื่องหมายวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อสัญชาติ เช่น พม่า (เเรงงาน) ลาว (เเรงงาน) หรือ กัมพูชา (เเรงงาน)
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				 (๒) กรณีบิดาหรือมารดาที่เป็นเเรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เป็นบุคคลที่ได้รับ
การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ เเล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกเลขประจำ�ตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
ตามทะเบียนบ้านในช่องรายการบิดาหรือมารดาในสูตบิ ตั ร ท.ร. ๓ เเละทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ของบุตรด้วย ทัง้ นี้
ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ เด็กทีเ่ กิดในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ หลังเดียวกับบิดาหรือมารดา เเต่ถา้ เป็นกรณีเเจ้งการเกิด
ของคนต่างท้องที่ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านกลาง ท.ร. ๑๓ ของสำ�นักทะเบียนที่รับเเจ้งการเกิด
เเล้วเเนะนำ�ผู้เเจ้งการเกิดให้เเจ้งย้ายชื่อเด็กไปเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ หลังเดียวกับบิดาหรือมารดา
				 (๓) กรณีบดิ าหรือมารดาทีเ่ ป็นเเรงงานต่างด้าวผ่านการพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็นบุคคลทีย่ งั ไม่ได้เพิม่ ชือ่
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ให้ยกเว้นการบันทึกเลขประจำ�ตัวประชาชนของบิดาหรือมารดานั้นในช่องรายการบิดา
หรือมารดาในสูติบัตร ท.ร. ๓ เเละทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ของบุตรเเต่ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือเดินทางเเละ
วันเดือนปีทอี่ อกเอกสารดังกล่าวรวมทัง้ เลขประจำ�ตัวประชาชนเดิมตาม ท.ร. ๓๘ หรือ ท.ร. ๓๘/๑ ของบิดาหรือ
มารดาไว้ในบันทึกเพิม่ เติมของสูตบิ ตั รเเทน ทัง้ นี้ ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ เด็กทีเ่ กิดในทะเบียนบ้านกลาง ท.ร. ๑๓
ของสำ�นักทะเบียนที่รับเเจ้งการเกิดของเด็กนั้น
ค. การรับเเจ้งการตายเเละการออกมรณบัตร
						ในการรับเเจ้งการตายของเเรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว เเละกัมพูชา ให้นายทะเบียนตรวจสอบ
สถานะบุคคลของผู้ตาย ถ้าพบว่าเป็นเเรงงานต่างด้าวที่รอการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง (อยู่ระหว่าง
ขัน้ ตอนการพิสจู น์สญ
ั ชาติเเต่ยงั ไม่ได้รบั ทราบผลเเละยังไม่ได้รบั หนังสือเดินทาง) ให้นายทะเบียนรับเเจ้งการตาย
เเละออกมรณบัตร ท.ร. ๐๕ เเต่ถ้าผู้ตายเป็นเเรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางแล้ว
ให้นายทะเบียนรับเเจ้งการตายเเละออกมรณบัตรเช่นเดียวกับกรณีของคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมีเเนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
				 (๑) กรณีผตู้ ายเป็นเเรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทาง เเต่ยงั ไม่ได้เพิม่ ชือ่
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ให้นายทะเบียนออกมรณบัตร ท.ร. ๕ โดยยกเว้นการบันทึกเลขประจำ�ตัวประชาชน
ของผู้ตาย เเต่ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือเดินทางเเละวันเดือนปีที่ออกเอกสารดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งเลข
ประจำ�ตัวประชาชนเดิมตาม ท.ร. ๓๘ หรือ ท.ร. ๓๘/๑ ของผู้ตายไว้ในบันทึกเพิ่มเติมของมรณบัตรเเทน
				 (๒) กรณีตาม (๑) ถ้าผู้ตายเป็นเเรงงานต่างด้าวที่จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ไว้กับ
สำ�นักทะเบียนเเห่งเดียวกับที่เเจ้งการตาย เมื่อนายทะเบียนรับเเจ้งการตายเเล้วให้จำ�หน่ายทะเบียนประวัติ
ของบุคคลดังกล่าวด้วย เเต่ถ้าผู้ตายเป็นเเรงงานต่างด้าวที่จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ไว้กับสำ�นักทะเบียน
เเห่งอืน่ เมือ่ นายทะเบียนรับเเจ้งการตายของคนต่างท้องทีเ่ เล้วให้เเจ้งสำ�นักทะเบียนทีผ่ ตู้ ายได้จดั ทำ�ทะเบียนประวัติ
ไว้เพื่อจำ�หน่ายทะเบียนประวัติของผู้ตายให้เป็นปัจจุบันด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
								
ขอเเสดงความนับถือ
						
สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐- ๒๗๙๑ - ๗๓๑๓ - ๖

(นายมงคล สุระสัจจะ)
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗ 								
สำ�นักทะเบียนกลาง
											
ถนนลำ�ลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐
			
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่นเพื่อเป็นผู้มี
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. 		พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๙๑๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
๓. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
๔. 		หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๓๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคำ�ขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่น
			 เพือ่ เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
			 พร้อมใบรับคำ�ขอ
		 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งสาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
พร้อมบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ซึ่งจำ�แนกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
		 ประเภทที่หนึ่ง คือบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ทั้งผู้มีสิทธิอาศัยถาวรในประเทศไทย (มีใบสำ�คัญ
ถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว) และผู้ที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราวเนื่องจากได้รับการผ่อนผันให้อาศัย
อยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะต้องยื่นคำ�ขอเพื่อให้คณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิน่ พิสจู น์และให้การรับรองว่าผูน้ นั้ เป็นคนไทยพลัดถิน่ ก่อนจึงจะได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด (บุคคล
ตามมาตรา ๙/๕ ประกอบมาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยและที่ได้สัญชาติไทยแล้ว (บุคคล
ตามมาตรา ๙/๖ วรรคสอง และมาตรา ๙/๗ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน) ซึ่งจะต้องรอให้บิดาหรือมารดา
ได้รบั การพิสจู น์และรับรองว่าเป็นไทยพลัดถิ่นก่อนจึงจะขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
		 ประเภททีส่ อง คือกลุม่ บุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยแล้วก่อนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึง่ กฎหมายกำ�หนด
ให้เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการพิสจู น์และรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่น (บุคคลตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕) รวมถึงบุตร
ของบุคคลดังกล่าวที่ได้สัญชาติไทยแล้วและยังไม่ได้สัญชาติไทย ซึ่งสามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้มี
สัญชาติไทยโดยการเกิดได้ทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ รายละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
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เนื่องจากผลของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเบียนราษฎรที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคล
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง มิให้เป็นอุปสรรค
ต่อการใช้สทิ ธิในความเป็นคนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิน่ สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้องและด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรของคนไทยพลัดถิน่ ทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ให้นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิน่ ดำ�เนินการตามแนวทางของหนังสือ
สำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยในส่วนของการให้เลขประจำ�ตัว
ประชาชนนั้น สำ�นักทะเบียนกลางกำ�หนดให้บุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๙๐ (๘-xxxx-๙๐xxx-xx-x) โดยวิธีการให้เลขประจำ�ตัวประชาชน
ดังกล่าว ให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นรายงานขอเลขจากสำ�นักทะเบียนกลางเว้นแต่กรณี
บุคคลทีต่ อ้ งขอพิสจู น์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ (บุคคลตามมาตรา ๙/๖ วรรคหนึง่ ) สำ�นักทะเบียนกลาง
จะกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนไปพร้อมกับการออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ของคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
		 ๒. การยืน่ คำ�ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรของคนไทยพลัดถิน่ ให้ใช้ค�ำ ขอตามแบบ
ทีส่ ง่ มาพร้อมนี้ โดยให้ยนื่ คำ�ขอต่อนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ณ สำ�นักทะเบียนแห่งทีผ่ ขู้ อมีชอื่
อยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สำ�เนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจำ�ตัวบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ถ้ามี) หนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ออกให้โดยคณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (เฉพาะบุคคลประเภทหนึ่ง : บุคคลตามมาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗) ใบสำ�คัญ
การแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือแจ้งการอนุมตั ใิ ห้สญ
ั ชาติไทยทีส่ ว่ นราชการออกให้ (ถ้ามี) หลักฐานเอกสาร
อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด สำ�เนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย
ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว หลักฐานที่ทางราชการออกให้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อสายไทย
เป็นต้น ทัง้ นี้ ถ้าผูข้ อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นเด็กทีม่ ีอายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
ให้บดิ า มารดาหรือผูป้ กครองทีอ่ ปุ การะเลีย้ งดูเด็ก หรือ ผูอ้ นุบาลตามคำ�สัง่ ศาลแล้วแต่กรณี เป็นผูย้ นื่ คำ�ขอแทน
		 ๓. เมื่อนายทะเบียนได้รับคำ�ขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ให้ออกใบรับคำ�ขอตามแบบ
ที่ส่งมาพร้อมนี้ให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐานแล้วดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๓.๑ กรณีผขู้ อเป็นบุคคลทีผ่ า่ นการพิสจู น์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ จากคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบคำ�ขอและพยาน
หลักฐานแล้วดำ�เนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนในเอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็วโดยใช้เลขประจำ�ตัวประชาชนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ทัง้ นี้ ให้หมายเหตุในเอกสารการทะเบียนราษฎรว่า “บุคคลลำ�ดับที.่ .. ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
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			 ๓.๒ กรณีผู้ขอเป็นบุตรของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจาก
คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ดำ�เนินการ ดังนี้
				 (๑) ตรวจสอบคำ�ขอและพยานหลักฐานโดยปฏิบตั ติ ามแนวทางการพิสจู น์ความเป็นบิดา
ซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๓๐๙.๑/ว ๖๓๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กล่าวคือ ให้นายทะเบียนสอบสวนพยานบุคคล ได้แก่ ผู้ขอ
(กรณีผขู้ อมีอายุตง้ั แต่ ๑๕ ปีขน้ึ ไป) บิดามารดาของผูข้ อ (กรณีทย่ี งั มีชวี ติ อยูแ่ ละสามารถให้ปากคำ�ต่อนายทะเบียนได้)
และบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งสามารถยืนยันความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดามารดา
ที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นและผู้ขอ เว้นแต่กรณีผู้ขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐาน
การตรวจทางวิทยาศาสตร์ซง่ึ พิสจู น์วา่ บุคคลทีผ่ า่ นการพิสจู น์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ จากคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและผู้ขอเป็นบิดาหรือมารดาและบุตรกัน ก็ให้ยกเว้นการสอบสวนพยานบุคคล
ทีน่ า่ เชือ่ ถือ
				 (๒) ถ้านายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว
เชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจริง ให้มีคำ�สั่งอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้แก่ผู้ขอ แล้วจัดทำ�สำ�เนาหรือถ่ายเอกสารคำ�ขอและพยานหลักฐานของผู้ขอ
เก็บติดกับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ ส่วนคำ�ขอที่เป็นต้นฉบับพร้อมพยานหลักฐานอีก ๑ ชุดให้ส่งไปยังสำ�นัก
ทะเบียนกลางเพื่อเป็นข้อมูลในการกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน โดยสำ�นักทะเบียนกลางจะส่งเลขดังกล่าว
ให้ส�ำ นักทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทัง้ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบด้วยเพือ่ ให้นายทะเบียน
ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสถานะทางทะเบี ย นในเอกสารการทะเบี ย นราษฎรและฐานข้ อ มู ล ในระบบ
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผขู้ อโดยเร็ว ทัง้ นี้ ให้หมายเหตุในเอกสารการทะเบียนราษฎรว่า “บุคคลลำ�ดับที.่ ..ได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
				 (๓) ถ้านายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว
เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่อาจเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ คี วามเห็นเพือ่ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากนายทะเบียน
อำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ซึง่ หากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าสามารถดำ�เนินการตามคำ�ขอได้ ให้แจ้งนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้แก่ผู้ขอโดยเร็วโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒)
				 (๔) ถ้านายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาพยาน
หลักฐานแล้วเห็นว่าไม่อาจดำ�เนินการตามคำ�ขอ ให้แจ้งคำ�สัง่ พร้อมข้อกฎหมายและข้อพิจารณาไปยังนายทะเบียนอำ�เภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำ�สั่งเพื่อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบโดยหนังสือแจ้งคำ�สั่ง
ดังกล่าวให้ระบุเหตุผลในการพิจารณา สิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคำ�อุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ด้วย
ทั้งนี้ การอุทธรณ์คำ�สั่งของนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครให้ทำ�เป็นหนังสือโดยกำ�หนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำ�สั่ง
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			 ๓.๓ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติหรือได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำ�เนินการ ดังนี้
				 (๑) ตรวจสอบคำ�ขอและพยานหลักฐานรวมทัง้ สอบสวนพยานบุคคลให้ปรากฏข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและที่มาของการได้สัญชาติไทยของผู้ขอ อาทิ ผู้ขอเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยหรือ
อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. ใด ก่อนได้สญ
ั ชาติไทยผูข้ อเคยได้รบั การจัดทำ�ทะเบียนประวัตชิ นกลุม่ น้อย
หรือไม่ ในกลุ่มใด ที่สำ�นักทะเบียนแห่งใด เลขประจำ�ตัวประชาชนเดิมเลขอะไร ผู้ขอได้สัญชาติไทยโดยวิธีใด
เมือ่ ปี พ.ศ.ใด มีญาติพนี่ อ้ งหรือคนรูจ้ กั คุน้ เคยทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยพร้อมกับผูข้ อหรือไม่ เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้ขอจากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีขอ้ สังกตได้แก่ ชนกลุม่ น้อยทีม่ เี ชือ้ สายไทยทีไ่ ด้รบั การจัดทำ�ทะเบียนประวัตจิ ะต้อง
อยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุมการอยูอ่ าศัยซึง่ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด (รหัสจังหวัด ๒๓) ตาก (รหัสจังหวัด ๖๓)
ประจวบคีรีขันธ์ (รหัสจังหวัด ๗๗) ระนอง (รหัสจังหวัด ๘๕) ชุมพร (รหัสจังหวัด ๘๖) ดังนั้น เลขหลักที่สอง
และหลักสี่สามในเลข ๑๓ หลักควรต้องเป็นเลขรหัสดังกล่าวไม่ว่าเลขหลักแรกจะเป็นเลข ๕ ๖ ๗ หรือ ๘ เว้นแต่
ผูข้ อเป็นผูท้ เี่ กิดในประเทศไทยโดยเกิดนอกพืน้ ทีจ่ งั หวัดควบคุมและมีสตู บิ ตั ร นอกจากนี้ ถ้าผูข้ อมีเลขประจำ�ตัว
ประชาชนเดิมขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ เลขถัดไปในหลักที่หกและหลักที่เจ็ดควรเป็นเลข ๖๓ (หมายถึงกลุ่ม
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา) เลข ๖๔ (หมายถึงกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจาก
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา) เลข ๖๖ (หมายถึงกลุม่ ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทยทีเ่ ข้ามาก่อนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙)
เลข ๖๗ (หมายถึงกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙)
				 (๒) ถ้านายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว
เชือ่ ได้วา่ ผูข้ อเป็นคนไทยพลัดถิน่ ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีคำ�สั่งอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้แก่ผู้ขอ แล้วดำ�เนินการ
เช่นเดียวกับข้อ ๓.๒ (๒)
				 (๓) ถ้านายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจพยานหลักฐานแล้วพิจารณา
เห็นว่าพยานหลักฐานของผูข้ อไม่ถกู ต้องหรือไม่อาจเชือ่ ได้วา่ ผูข้ อเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้ด�ำ เนินการตามข้อ ๓.๒
(๓) และ (๔)
			 ๓.๔ กรณีผู้ขอเป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ไม่วา่ ผูข้ อจะเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยหรือยังไม่ได้สญ
ั ชาติไทย ให้นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ดำ�เนินการ
เช่นเดียวกับกรณีตามข้อ ๓.๒
		 ๔. ในการพิจารณาคำ�ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ถ้าเอกสาร
หลักฐานประกอบคำ�ขอมิใช่เอกสารฉบับจริงและเป็นกรณีตอ้ งสงสัย ให้นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิน่
ทำ�เรือ่ งขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนัน้ ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานทีอ่ อกเอกสารดังกล่าว และหาก
ผลการตรวจสอบปรากฏว่าเอกสารที่ผู้ขอใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อนายทะเบียนเป็นเอกสารปลอม ให้นายทะเบียน
อำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี แจ้งความเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้ขอในความผิดฐานแจ้งข้อความหรือ
แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
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		 ๕. เนื่องจากการให้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการแก้ไข
ปัญหาเรื่องสัญชาติให้กับผู้ที่มีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นอันเนื่องมาจากสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทยในอดีต โดยกฎหมายกำ�หนดให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปจึงให้
นายทะเบียนอำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิน่ ต้องพิจารณาคำ�ขอและมีค�ำ สัง่ ด้วยตนเองด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว
และเป็นธรรม มิให้มกี ารเรียกพยานหลักฐานทีเ่ กินความจำ�เป็น หรือแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
ในรูปแบบใดๆ เป็นอันขาด หากปรากฏการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวและผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
มีมูลความจริงตามการร้องเรียน ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเฉียบขาดด้วย
		 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งในพืน้ ทีใ่ ห้ถอื ปฏิบตั ิ
โดยเคร่งครัดต่อไป
		
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๕-๖
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ปิดรูปถ่ายของผู้
ขอเปลีย่ นสถานะ
เป็นไทย
ขนาด ๑ นิ้ว

แบบคำ�ขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่น
เพื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
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สำ�เนาใบสำ�คัญการแปลงสัญชาติ หรือสำ�เนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เลขที.่ .................................................
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่.............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นทัง้ หมดนัน้ เป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่า
ผูข้ อเปลีย่ นแปลงสถานะตามคำ�ขอฉบับนีเ้ ป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕ หากปรากฏว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนยกเลิกเพิกถอนคำ�ขอฉบับนี้ แก้ไขรายการสัญชาติให้กลับสูส่ ถานะเดิม
ก่อนยื่นคำ�ขอ และแจ้งความดำ�เนินคดีแก่ข้าพเจ้าได้
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ
(...................................................)
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สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ด้านหลัง

๑. ได้รับคำ�ขอฉบับนี้เมื่อวันที่......................................................เป็นคำ�ขอลำ�ดับที่.................../...................
๒. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่แนบมาพร้อมคำ�ขอกับที่แจ้งไว้ในคำ�ขอแล้วปรากฏว่า
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่
(.............................................)

เสนอนายทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่น.............................................
ได้ตรวจสอบคำ�ขอและพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเห็นว่า
ผ้ขู อมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นควรดำ�เนินการให้
ผูข้ อขาดคุณสมบัตทิ จ่ี ะเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เนือ่ งจาก........................................................................................
.....................................................................................................................................................

เห็นควรไม่ด�ำ เนินการให้และแจ้งผูข้ อทราบ
อืน่ ๆ ..........................................................................................................................................
(ลงชือ่ )..............................................ผูช้ ว่ ยนายทะเบียน
(..............................................)
วันที.่ .............................................

คำ�สั่งนายทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่น
อนุญาตตามคำ�ขอ และให้รายงานสำ�นักทะเบียนกลางเพื่อขอเลขประจำ�ตัวประชาชน
ไม่ควรอนุญาต เพราะ.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ให้รายงานจังหวัดและแจ้งผู้ยื่นคำ�ขอทราบ
		
		
		

(ลงชื่อ)............................................
(............................................)
นายทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่น...........................................
วันที.่ ................................................
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ใบรับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามคำ�ขอลำ�ดับที่......................../........................

สำ�นักทะเบียน......................................................
จังหวัด......................................................
โทรศัพท์......................................................

นายทะเบียนได้รบั คำ�ขอเปลีย่ นแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิน่
เพื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
พร้อมด้วยพยานหลักฐานของ.....................................................เลขประจำ�ตัวประชาชน...................................................
ไว้แล้วเมื่อวันที.่ .......................เดือน..................................พ.ศ.........................และอยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติและ
ดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด
จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
นายทะเบียน
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๕		
สำ�นักทะเบียนกลาง
													
ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐
												
๓๐ เมษายน ๒๕๔๒
เรื่อง หารือการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
อ้างถึง หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕
สิง่ ส่งมาด้วย			๑. สำ�เนาหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๓๐๗/๗๙๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จำ�นวน ๒ แผ่น
							๒. สำ�เนาหนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒
									 จำ�นวน ๒ แผ่น
			 สำ�นักทะเบียนกลางขอส่งสำ�เนาหนังสือกรุงเทพมหานครและสำ�เนาหนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง
เรือ่ ง หารือการเพิม่ ชือ่ บุคคลในทะเบียนบ้าน ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยพร้อมนี้ และขอให้ยกเลิกหนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง
ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕ ตามที่อ้างถึงดังกล่าวด้วย
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สำ�นักทะเบียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

		
		
		

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. (๐๒) ๒๘๑๒๔๘๖

(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
นายทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนกลาง
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๔				
															
														

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๔๒

เรื่อง หารือการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน
เรียน นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๓๐๗/๗๙๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕
				 ตามที่สำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งว่า นางสาวผา สุลัก มาขอเพิ่มชื่อตนเองในทะเบียนบ้าน
โดยนำ�หลักฐานบัตรประจำ�ตัวประชาชนมาแสดงซึ่งสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นว่า ไม่สามารถเพิ่มชื่อ
บุคคลดังกล่าวตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๓ ข้อ ๙๔
และข้อ ๙๗ ได้ จึงหารือว่า การขอเพิม่ ชือ่ ของบุคคลดังกล่าวอยูน่ อกเหนือจากทีก่ �ำ หนดไว้ในระเบียบ จึงต้องรายงาน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณีตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๘ ถูกต้องหรือไม่ นั้น
				 สำ�นักทะเบียนกลางได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ในกรณีต่าง ๆ
กล่าวคือ
					๑.		 ข้อ ๙๓ กรณีการเพิม่ ชือ่ บุคคลทีต่ กสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ หมายความว่า
ในขณะที่มีการสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการ
สำ�รวจและลงชื่อไว้ในแบบสำ�รวจตรวจสอบ เป็นเหตุให้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านมาจนถึงปัจจุบัน
				 ๒.		 ข้อ ๙๔ กรณีการเพิม่ ชือ่ บุคคลทีม่ หี ลักฐาน หมายความว่า หลักฐานดังกล่าวนัน้ ต้องเป็นหลักฐาน
เกีย่ วกับเอกสารการทะเบียนราษฎรเพียง ๓ ประเภทเท่านัน้ สูตบิ ตั ร ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
ทีไ่ ม่มเี ลขประจำ�ตัวประชาชน หากผูข้ อเพิม่ ชือ่ มีหลักฐาน เอกสารอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมานี้ ก็ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์
การปฏิบัติตามระเบียบข้อนี้
				 ๓. ข้อ ๙๗ กรณีการเพิ่มชื่อบุคคล ที่ไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง หมายความว่า ไม่มีหลักฐาน
เอกสารการทะเบียนราษฎร ตามที่ระบุในระเบียบ ข้อ ๙๔ มาแสดง หากผู้ขอเพิ่มชื่อมีเอกสารอื่น ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารของทางราชการหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถใช้เอกสารดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบสำ�นวนการสอบสวน
พยานบุคคล เพื่อขออนุมัตินายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขต แล้วแต่กรณีเพิ่มชื่อให้กับบุคคลดังกล่าว
				 ดังนัน้ กรณีนางสาวผา สุลกั ขอเพิม่ ชือ่ ตนเองในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยมีบตั รประจำ�ตัวประชาชน
มาแสดง เป็นการขอเพิ่มชื่อกรณีไม่มีหลักฐานเอกสารการทะเบียนราษฎรมาแสดง นายทะเบียนก็ใช้เอกสาร
ดังกล่าวประกอบสำ�นวนการสอบสวนพยานบุคคล รวบรวมเป็นหลักฐาน พร้อมเสนอความเห็นไปยังนายอำ�เภอ
แห่งท้องที่หรือผู้อำ�นวยการเขต แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน ตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๗ ต่อไป
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				 อนึ่ง สำ�นักทะเบียนกลางเคยมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน แจ้งให้ทุกสำ�นักทะเบียนถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเพิม่ ชือ่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน แต่ยงั มีรายละเอียดไม่ชดั เจน จึงให้ยกเลิกหนังสือดังกล่าวด้วย
				 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สำ�นักทะเบียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไปด้วย
		

ขอแสดงความนับถือ

		
		
		

(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
นายทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๒๘๑๒๔๘๖
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๗			
															
														

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีหารือปัญหางานทะเบียนราษฎร
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๘๙๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕
สิ่งส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๖
									 ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๖๘๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๒
									 ๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/๓๔๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙
									 ๔. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ รวม ๙ แผ่น
				ตามที่สำ�นักทะเบียนกลางเคยซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณีหารือปัญหางานทะเบียนราษฎรสรุปว่า
ให้ส�ำ นักทะเบียนทำ�หนังสือหารือผ่านสำ�นักทะเบียนจังหวัด หรือสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี นัน้
				สำ�นักทะเบียนกลางขอเรียนว่า ปัจจุบนั สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ได้ท�ำ หนังสือ
หรือโทรศัพท์หารือปัญหางานทะเบียนราษฎรไปยังสำ�นักทะเบียนกลางโดยตรงตลอดเวลาราชการ นอกจากนี้
ยังมีราษฎรไปร้องเรียนด้วยตนเองที่สำ�นักทะเบียนกลางอยู่เสมอว่าได้ไปติดต่อขอแก้ไขความผิดพลาดบกพร่อง
ของเอกสารทะเบียนราษฎร แต่เจ้าหน้าที่ของสำ�นักทะเบียนปฏิเสธไม่ดำ�เนินการให้ หรือบอกปัดให้ไปยื่นคำ�ร้อง
ที่สำ�นักทะเบียนอื่น หรือไม่มีสำ�นักทะเบียนใดดำ�เนินการให้ ทำ�ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบางราย
ได้ทำ�หนังสือร้องเรียนไปยังสำ�นักทะเบียนกลางด้วย กรณีที่สำ�นักทะเบียนกลางได้รับการหารือเป็นประจำ�มี ๑๑
เรื่อง ดังนี้
				๑. คนไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐาน หรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
มีความประสงค์ขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๕ และ ข้อ ๙๖
			 ๒. การแก้ไขรายการสัญชาติ ตามหนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๑๑
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๖
			 ๓. การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดงของบุคคลอ้างว่า
เป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามระเบียบฯ ข้อ ๙๗
			 ๔.		การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘
			 ๕.		การเพิ่มชื่อเด็กสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้งตามระเบียบฯ ข้อ ๕๙
			 ๖.		 การออกหนังสือรับรองสถานทีเ่ กิดของบุคคลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๖๘๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๒
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		 ๗. การออกหนังสือรับรองการตาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/๓๔๕๔
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙
				๘. การจำ�หน่ายชือ่ บุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีตายไปแล้วแต่ไม่มหี ลักฐานการตายตามระเบียบฯ
ข้อ ๑๑๑
			 ๙. การแจ้งย้าย กรณีใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย ตามระเบียบฯ ข้อ ๙๑
		 ๑๐. การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านมาก่อน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๐
		 ๑๑. คนต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มีหนังสือเดินทาง)
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖
			 สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้ว้ เห็นว่า กรณีตามข้อหารือ กระทรวงมหาดไทยและสำ�นักทะเบียนกลาง
ได้วางแนวทางหรือกำ�หนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังนัน้ เพือ่ ให้การหารือปัญหางานทะเบียนราษฎร
ดำ�เนินการอย่างมีระบบโดยผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานมีสว่ นร่วมพิจารณากลัน่ กรองปัญหา รวมทัง้ เป็นการบริการ
ประชาชนในการขอทำ� หรือขอแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดของหลักฐานทะเบียนราษฎร จึงขอให้ส�ำ นักทะเบียนจังหวัด
และสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑.		ก�ำ ชับสำ�นักทะเบียนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ได้ศกึ ษาและทำ�ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสัง่ การ
ดังกล่าว อย่าได้หารือในเรือ่ งทีม่ กี ฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสัง่ การวางแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้แล้ว ในกรณีมปี ญ
ั หา
การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ขอให้หารือเป็นหนังสือหรือหารือทางโทรศัพท์ (กรณีเรื่องด่วน) ไปยังหน่วยงาน
ตามลำ�ดับชั้น คือ สำ�นักทะเบียนจังหวัด หรือสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ตามแนวทางที่
สำ�นักทะเบียนกลางได้วางแนวทางการปฏิบัติไว้แล้ว
			 ๒. กรณีราษฎรไปร้องเรียนที่สำ�นักทะเบียนกลาง หรือมีหนังสือร้องเรียนว่าสำ�นักทะเบียนใด
ปฏิเสธไม่ดำ�เนินการให้เมื่อราษฎรไปร้องขอทำ� หรือแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องของหลักฐานทะเบียนราษฎร
หากสำ�นักทะเบียนกลางตรวจพบว่าสำ�นักทะเบียนที่ให้การปฏิเสธ เป็นสำ�นักทะเบียนที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้ ๆ สำ�นักทะเบียนกลางจักแจ้งให้ส�ำ นักทะเบียนจังหวัด หรือสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานคร
พิจารณาดำ�เนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ฐานบกพร่องต่อหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี ซึ่งเมื่อดำ�เนินการ
เป็นประการใดแล้ว ขอให้รายงานผลให้ทราบด้วยทุกครั้งเพื่อจักได้ดำ�เนินการต่อไป
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย
			

ขอแสดงความนับถือ

			
			
			

(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. (๐๒) ๒๘๑๓๑๒๑
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๙				
															
														

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๔๔

เรื่อง การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
			 ด้วยสำ�นักทะเบียนกลางได้รับการหารือจากสำ�นักทะเบียนหลายแห่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการลงรายการหรือแก้ไขรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร (๑) กรณีผทู้ มี่ รี ายการ
วันเดือนปีเกิดทางจันทรคติแต่ไม่สามารถเทียบวันเดือนปีทางสุริยคติได้ เนื่องจากปฏิทิน ๒๕๐ ปี ไม่มีวัน ข้างขึ้น
ข้างแรม และเดือน ตามที่ปรากฏในหลักฐานของผู้ร้องทำ�ให้เทียบได้เฉพาะปีพุทธศักราชเท่านั้น หรือ (๒)
กรณีผู้มีรายการเฉพาะปีเกิดในเอกสารการทะเบียนราษฎรและไม่มีเอกสารหลักฐานอื่นใดที่จะยืนยันวันที่
และเดือนเกิดที่ถูกต้อง ซึ่งทั้ง ๒ กรณีนี้ผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันที่
และเดือนเกิด โดยอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ ที่กำ�หนดให้ใช้วันที่ ๑ มกราคม ของปีเกิด
นอกจากนีย้ งั ได้ตรวจพบว่าสำ�นักทะเบียนหลายแห่ง โดยเฉพาะสำ�นักทะเบียนทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจเกีย่ วกับการลงรายการ
สถานะบุคคลสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่บคุ คลบนพืน้ ทีส่ งู หรือชนกลุม่ น้อยทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มสี ญ
ั ชาติไทย
มีการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ถกู ต้องในการลงรายการวันเดือนปีเกิดของผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงรายการสถานะบุคคลสัญชาติไทย
โดยในขั้นตอนการให้เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนตามแบบ ท.ร. ๙๘ ค และการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
ได้มกี ารเติมวันที่ และเดือนในช่องรายการวันเดือนปีเกิดโดยพลการ ทัง้ ทีร่ ายการเดิมของบุคคลทีป่ รากฏใน ท.ร. ๑๓
หรือหลักฐานเอกสารอื่นมีเพียงแต่ปี พ.ศ. ที่เกิดเท่านั้น
			 สำ�นักทะเบียนกลางขอเรียนทำ�ความเข้าใจว่าการลงรายการหรือแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
จะต้องถือตามข้อเท็จจริงเป็นสำ�คัญโดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ ดังเช่นที่กำ�หนดในระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๕ ที่กำ�หนดเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร จะต้องมีการยื่นคำ�ร้องพร้อมแสดงหลักฐานเอกสารราชการที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แต่ถ้าผู้ร้องไม่มีหลักฐานเอกสารราชการ นายทะเบียน
จะต้องเสนอให้นายอำ�เภอพิจารณาสัง่ การก่อนจึงจะดำ�เนินการต่อไปได้ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญกับ
เอกสารราชการที่สามารถบ่งบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการบุคคล สำ�หรับกรณีตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำ�หนดว่า “ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้น
เป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน
ซึง่ เป็นปีทบี่ คุ คลนัน้ เกิด” เป็นการกำ�หนดในเรือ่ งการนับอายุของบุคคลเพือ่ แก้ไขปัญหาการโต้แย้งทางข้อกฎหมาย
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กรณีของบุคคลทีไ่ ม่ปรากฏวันที่และเดือนที่เกิด มิใช่ข้อเท็จจริงที่บุคคลจะนำ�มาอ้างเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดังนัน้ กรณีบคุ คลทีม่ รี ายการในทะเบียนบ้านระบุเพียงปี พ.ศ. เกิด และไม่มี
เอกสารราชการยืนยันวันเดือนปีเกิดทีถ่ กู ต้อง จึงไม่สามารถแก้ไขรายการโดยเติมวันที่ ๑ มกราคม ไว้หน้าปี พ.ศ. เกิด
ในทะเบียนบ้านได้
					จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป
									

ขอแสดงความนับถือ

									
									
									

(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐ - ๒๒๘๑ - ๒๔๘๖
โทรสาร ๐ - ๒๒๘๑ - ๓๑๒๑ มท. ๕๑๒๓๑
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๔				
															
														

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๒ กันยายน ๒๕๔๖

เรื่อง 		การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เรียน 		นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ด้วยสำ�นักทะเบียนกลางได้รับการหารือแนวทางปฏิบัติจากสำ�นักทะเบียนต่าง ๆ รวมถึงการร้องทุกข์
จากประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร โดยเฉพาะเอกสารสูติบัตร มรณบัตร
ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ซึ่งประชาชนบางรายได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
สำ�นักทะเบียนที่ขาดความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กรณีนางกอ ติดต่อขอแก้ไขรายการในสูติบัตร
(ท.ร. ๑) ของบุตรที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอซึ่งตนเองและบุตรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่เจ้าหน้าที่สำ�นักทะเบียน
แจ้งว่าไม่อาจดำ�เนินการได้ เนือ่ งจากสูตบิ ตั รทีน่ างกอ นำ�มาแก้ไขนัน้ ได้มกี ารเคลือบพลาสติกไว้ ทำ�ให้ไม่สามารถแก้ไข
รายการในเอกสารได้และได้แจ้งนางกอ ให้ไปติดต่อขอแก้ไขทะเบียนคนเกิด (ท.ร. ๑ ตอนที่ ๒) ทีส่ �ำ นักทะเบียนท้องถิน่
ซึง่ เป็นสำ�นักทะเบียนทีจ่ ดั ทำ�หลักฐานสูตบิ ตั รให้กบั บุตรของนางกอ แต่เมือ่ ได้ตดิ ต่อขอแก้ไขรายการตามคำ�แนะนำ�
ดังกล่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่ของสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นปฏิเสธโดยอ้างระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๑๖
ทีว่ า่ การแก้ไขรายการในสูตบิ ตั รให้ยน่ื คำ�ร้องขอแก้ไขทีส่ �ำ นักทะเบียนซึง่ ผูร้ อ้ งมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน เหตุนท้ี �ำ ให้นางกอ
ได้รบั ความเดือดร้อนและเกิดความสับสนต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีกรณีอน่ื อีกทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ทะเบียนราษฎรยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำ�ให้การปฏิบัติมีความแตกต่างไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้แก่
การแก้ไขรายการในสูตบิ ตั ร หรือมรณบัตรทีม่ รี ายการผิดไปจากข้อเท็จจริง อันมีสาเหตุเนือ่ งมาจากการสำ�คัญผิด
ในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง เช่น ในการแจ้งเกิด เจ้าบ้านได้แจ้งชื่อเล่นที่ได้เรียกกันทั่วไปของบิดาเด็กเป็นชื่อบิดา
ในสูติบัตร โดยไม่ทราบว่าชื่อบิดาของเด็กตามทะเบียนบ้านใช้ชื่ออะไร เป็นต้น หรือการแก้ไขรายการในสูติบัตร
หรือมรณบัตรที่มีรายการไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากการแจ้งความเท็จ เช่น ในการแจ้งเกิดได้แจ้งชื่อบุคคลอื่น
ที่เป็นชื่อบิดามารดาของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิบางอย่างตามกฎหมายโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น นายทะเบียน
สามารถดำ�เนินการแก้ไขรายการในเอกสารดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
			 สำ�นักทะเบียนกลาง ขอเรียนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแก้ไขรายการในเอกสารสูติบัตร
มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย เพือ่ ให้นายทะเบียนถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
			 ๑.		กรณีเอกสารทะเบียนราษฎรรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง อันเนือ่ งมาจากการคัดลอกรายการ
ผิดพลาดหรือการลงรายการผิดที่เกิดจากการสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่มิได้
เกิดจากการทุจริต นายทะเบียนสามารถดำ�เนินการแก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงได้ตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๑๕ โดยสำ�นักทะเบียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
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					 		๑.๑ การแก้ไขรายการในสูติบัตร (ท.ร. ๑ ท.ร. ๒ ท.ร. ๓ ตอนที่ ๑) หรือมรณบัตร (ท.ร. ๔ และ
ท.ร. ๕ ตอนที่ ๑) สำ�นักทะเบียนแห่งทีผ่ รู้ อ้ งมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ
ข้อ ๑๑๖
								๑.๒ การแก้ไขรายการในทะเบียนคนเกิด (ท.ร. ๑ ท.ร. ๒ ท.ร. ๓ ตอนที่ ๒) หรือ ทะเบียนคนตาย
(ท.ร. ๔ และ ท.ร. ๕ ตอนที่ ๒) สำ�นักทะเบียนแห่งที่จัดทำ�เอกสารดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๑๗
								๑.๓ เมื่อดำ�เนินการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรแล้ว จะต้องรายงานเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรทุกครั้ง โดยถ้าสำ�นักทะเบียนที่แก้ไขรายการในสูติบัตร หรือมรณบัตร
มิใช่สำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�เอกสารดังกล่าว จะต้องแจ้งประสานการแก้ไขรายการไปยังสำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�
เอกสารนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ ให้แก้ไขรายการในทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ส่วนสำ�นักทะเบียนทีจ่ ะต้องรับผิดชอบ
การรายงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สำ�นักทะเบียนแห่งที่จัดทำ�และเก็บรักษา
ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย โดยถ้าเป็นสำ�นักทะเบียนที่ปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้รายงาน
ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๘
ส่วนสำ�นักทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้รายงานเป็นการเฉพาะรายไปยังศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาคหรือศูนย์ฯ จังหวัด
			 ๒. การบันทึกการแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ข้อ ๑๒๑ โดยใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมที่ผิดพลาด และเขียนข้อความใหม่
ที่ถูกต้องด้วยหมึกสีแดง พร้อมลงชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ มิให้ใช้วิธีจัดทำ�เอกสารขึ้นใหม่
ไม่ว่าจะเป็นสำ�นักทะเบียนที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ก็ตาม
			 ๓. กรณีประชาชนนำ�เอกสารสูติบัตร หรือมรณบัตรที่เคลือบพลาสติกแล้วมาขอแก้ไขรายการมิใช่
เป็นเหตุทน่ี ายทะเบียนจะปฏิเสธการดำ�เนินการให้ โดยอ้างว่าไม่สามารถบันทึกแก้ไขรายการลงในเอกสารดังกล่าวได้
สำ � หรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หากรณี นี้ เมื่ อ นายทะเบี ย นรั บ คำ � ร้ อ งและพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ขรายการได้
ตามความประสงค์ของผูร้ อ้ งแล้ว ให้นายทะเบียนคัดและรับรองสำ�เนาคำ�ร้อง (ท.ร. ๓๑) ทีอ่ นุมตั นิ น้ั มอบให้ผรู้ อ้ ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานควบคู่สูติบัตร หรือมรณบัตรที่เคลือบพลาสติก และหากผู้ร้องมีความประสงค์จะได้เอกสาร
สูติบัตรหรือมรณบัตรที่มีรายการซึ่งนายทะเบียนได้แก้ไขแล้ว ให้แนะนำ�ผู้ร้องยื่นเรือ่ งขอคัดและรับรองสำ�เนา
ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๒๔-๑๒๗
			 ๔.		 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการของบุคคลภายหลังจากนายทะเบียนได้จัดทำ�เอกสารดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
นายอำ�แดง ได้แจ้งการเกิดของบุตร และนายทะเบียนได้จดั ทำ�สูตบิ ตั รให้แล้ว ต่อมาภายหลังนายอำ�แดง ได้เปลีย่ นชือ่ ตัว
เป็นนายพงษ์ศักดิ์ และได้นำ�หลักฐานใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช. ๓) ไปติดต่อขอแก้ไขรายการชื่อของตน
ในสูตบิ ตั รของบุตรจาก “อำ�แดง” เป็น “พงษ์ศกั ดิ”์ เป็นต้น กรณีเช่นนีไ้ ม่สามารถดำ�เนินการได้ เนือ่ งจากรายการ
ในสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ถือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะที่มีการ
จัดทำ�เอกสารดังกล่าว ซึง่ เป็นรายการทีถ่ กู ต้องแล้วหากผูร้ อ้ งมีความประสงค์จะแก้ไขรายการให้ด�ำ เนินการแก้ไขได้
เฉพาะรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลางเท่านั้น
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			 ๕.		 กรณีเอกสารการทะเบียนราษฎรมีรายการไม่ถกู ต้อง อันเนือ่ งมาจากการแจ้งข้อความหรือรายการ
อันเป็นเท็จ หรือมีเจตนาทุจริต นายทะเบียนจะแก้ไขรายการในเอกสารดังกล่าวไม่ได้ วิธีปฏิบัติสำ�หรับกรณีนี้
นายทะเบียนจะต้องสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงว่ารายการหรือข้อความใดในเอกสาร
การทะเบียนราษฎรที่มีการแจ้งเท็จ และรายการที่เป็นจริงคืออะไร แล้วแจ้งความดำ�เนินคดีอาญากับผู้แจ้ง
ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ สำ�หรับเอกสารการ
ทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้องดังกล่าว ให้นายทะเบียนอาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ สั่งยกเลิก และดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
					จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ และสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ
ถือปฏิบัติต่อไป
			

			
				
					

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐ - ๒๗๙๑ - ๗๓๑๕ - ๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย ศรีสารคาม)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๖		
				
			

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงรายการบุคคลที่มีวันเดือนปีเกิดทางจันทรคติ
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือโปรแกรมการแก้ไขรายการบุคคล ทร. ๙๗ จำ�นวน ๑ ชุุด
ตามทีส่ �ำ นักทะเบียนกลาง ได้แจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ดำ�เนินการตามโครงการ
สำ�รวจตรวจสอบและการแก้ไขปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเพื่อสนับสนุนการจัดทำ�ประชามติและ
การเลือกตั้ง ประจำ�ปี ๒๕๕๐ โดยเน้นการตรวจสอบรายการบุคคลในทะเบียนบ้านที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการ
ทำ�ให้ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ๒ กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) ทะเบียนบ้านทีเ่ ป็นหน่วยทหาร
สถานที่ราชการ สถานศึกษาและวัดที่มีผู้อยู่อาศัยจำ�นวนมากตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป และ (๒) รายการบุคคลที่มี
วันเดือนปีเกิดเป็นระบบจันทรคติ รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น
สำ�นักทะเบียนกลางได้รายงานผลการดำ�เนินการตามโครงการ ฯ ดังกล่าว ปรากฏว่ามีการตรวจสอบ
บ้านตามกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน ๑,๐๘๙ หลังคาเรือน ได้ปรับปรุงแก้ไขรายการบุคคลในบ้านจำ�นวน ๔๐,๕๑๗
ราย สำ�หรับบุคคลทีม่ วี นั เดือนปีเกิดทางจันทรคติตามบัญชีทปี่ ระมวลผลจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร จำ�นวน
๑๕๕,๘๗๑ ราย มีผู้ขอแก้ไขรายการ จำ�นวน ๖๐๔ ราย ส่วนจำ�นวนบุคคลที่ไม่มีการติดต่อขอดำ�เนินการใด ๆ
กับสำ�นักทะเบียน ได้ถูกจำ�หน่ายชื่อจากฐานข้อมูล ฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ภายหลังการดำ�เนินการตามโครงการ ฯ
ดังกล่าว ปรากฏว่ามีบุคคลที่มีวันเดือนปีเกิดทางจันทรคติซึ่งถูกจำ�หน่ายชื่อจากฐานข้อมูลเนื่องจากไม่ได้ติดต่อ
ขอแก้ไขรายการให้ถกู ต้องเป็นจำ�นวนมากแจ้งขอคืนรายการบุคคล ซึง่ การดำ�เนินการเรือ่ งนีส้ �ำ นักทะเบียนจะต้อง
สอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏว่าผู้ที่ขอคืนรายการเป็นบุคคลเดียวกับรายการบุคคลที่ถูกจำ�หน่าย แล้วรายงาน
ไปยังสำ�นักทะเบียนกลางเพื่อคืนรายการบุคคลให้กับสำ�นักนายทะเบียนก่อนที่จะดำ�เนินการแก้ไขรายการ
วันเดือนปีเกิดได้ ซึ่งสำ�นักทะเบียนกลางพิิจารณาแล้วเห็นว่าการดำ�เนินการตามขั้นตอนดังกล่าวทำ�ให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำ�คำ�สั่งให้สำ�นักทะเบียนสามารถดำ�เนินการขอคืนรายการบุคคลที่ถูก
จำ�หน่ายชือ่ เนือ่ งจากมีวนั เดือนปีเกิดเป็นระบบจันทรคติและได้เทียบวันเดือนปีเกิดเป็นระบบสุรยิ คติแล้วได้จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของสำ�นักทะเบียนที่ผู้นั้นเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายก่อนถูกจำ�หน่าย และได้ส่ง
ชุดคำ�สั่งดังกล่าวให้สำ�นักทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามคู่มือโปรแกรมการแก้ไขรายการบุคคล
ทร. ๙๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความะเอียดรอบคอบ
และป้องกันมิให้เกิดจากความผิดพลาดอันจะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นและราชการ จึงขอให้
สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำ�เนาคู่มือโปรแกรมการแก้ไขรายการบุคคล ฯ
แจ้งสำ�นักทะเบียนทุกแห่งในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทราบและถือปฏิบตั ริ วมทัง้ ให้สงั่ กำ�ชับนายทะเบียนตรวจพิสจู น์
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ตัวบุคคลที่ขอคืนรายการให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยความรอบคอบรัดกุม และให้นายทะเบียนอำ�เภอ
นายทะเบียนท้องถิ่นหรือหัวหน้าฝ่ายทะเบียนใส่รหัสประจำ�ตัวในขั้นตอนการขอคืนรายการบุคคลด้วยตนเอง
ทุกราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์)
รองผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒

		

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎรกรณีบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งมีบิดาหรือมารดาสัญชาติไทย
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔
		 พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คล
		 บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบตั กิ รณีการเปลีย่ นแปลงสถานะทางทะเบียนของบุคคลอันเนือ่ งมาจากการได้สญ
ั ชาติไทย
			 ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
		 ด้วยสำ�นักทะเบียนกลางได้รบั การหารือแนวทางปฏิบตั กิ รณีบคุ คลทีม่ รี ายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
ระบุว่าไม่ได้สัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ต่อมาได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือโดยการ
พิสจู น์จากพยานหลักฐาน เช่น ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น บุคคลดังกล่าวจะขอแก้ไขรายการ
สัญชาติและเลขประจำ�ตัวประชาชนในเอกสารทะเบียนราษฎรทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้หรือไม่ และจะต้องดำ�เนินการอย่างไร
		 สำ�นักทะเบียนกลางได้ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าตั้งแต่ประกาศใช้
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมแล้วสามครัง้
คือฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ของการได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดจากเดิมทีก่ �ำ หนดให้บคุ คลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยทุกคนเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิด (ยกเว้นเฉพาะผู้ที่เป็นบุตรของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุลหรือเป็นพนักงาน
ขององค์การระหว่างประเทศตามมาตรา ๘) ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะของการถอนสัญชาติไทย
หรือไม่ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลบางประเภท และการให้คนื สัญชาติไทยแก่บคุ คลบางประเภท อาทิ การถอนสัญชาติไทย
ของบุคคลที่เคยได้สัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึ่งทำ�ให้บุคคลที่มีบิดาหรือมารดาสัญชาติไทยบางส่วนต้องถูกถอนสัญชาติไทย
จนกระทั่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้มบี ทบัญญัตใิ ห้บคุ คลทีม่ บี ดิ าโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทย
ได้คนื สัญชาติไทยโดยการเกิด หรือการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๒๓ ให้คืนสัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยด้วย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีกรณีการแก้ไขสถานะบุคคลจากผูท้ ไี่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทยเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยอันเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสถานะ
เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยของบิดามารดาซึง่ ส่งผลถึงสัญชาติของบุตร และการพิสจู น์จากพยานหลักฐานทีส่ ามารถยืนยัน
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ได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เช่น บุตรของบิดามารดาที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓
ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หรือชาวไทยภูเขาที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร
ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคล
บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
สำ�หรับแนวทางปฏิบตั ใิ นการเปลีย่ นสถานะทางทะเบียนของบุคคลทีเ่ คยได้รบั การจัดทำ�ทะเบียนราษฎร
เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายหรือได้รับการพิสูจน์จากพยานหลักฐาน
ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย บุคคลดังกล่าวย่อมสามารถร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของตน
ในเอกสารทะเบียนราษฎรได้ ซึ่งในการปฏิบัติโดยสรุปนั้น นายทะเบียนจะต้องดำ�เนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการสัญชาติและเลขประจำ�ตัวประชาชนให้ถกู ต้องตามสถานะทีแ่ ท้จริงของบุคคลนัน้ โดยถ้าเป็นบุคคลทีม่ รี ายการ
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ หรือทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ หรือ ท.ร. ๓๘ ก แล้วแต่กรณีนายทะเบียนจะต้องจำ�หน่าย
รายการบุคคลและเลขประจำ�ตัวประชาชนเดิมแล้วจัดทำ�เอกสารทะเบียนราษฎรให้ใหม่ ด้วยการเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน
ท.ร. ๑๔ และกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประชาชนใหม่ในสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวมีรายการ
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๓ เลข ๔ หรือเลข ๕ นายทะเบียนจะดำ�เนินการ
แก้ไขรายการสัญชาติในทะเบียนบ้านให้ถกู ต้อง เว้นแต่กรณีบคุ คลทีไ่ ด้รบั การลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่นายทะเบียนจะต้องกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนใหม่
เป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุม่ ๗๓) และเมือ่ ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงสถานะของบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎรแล้ว
ให้แนะนำ�บุคคลนั้นส่งคืนใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวแก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าวด้วย ทัง้ นี้ สำ�นักทะเบียนกลางได้จดั ทำ�แนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวปรากฎตามเอกสารทีส่ ง่ มาพร้อม
หนังสือนี้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติของสำ�นักทะเบียนเป็นไปด้วยความถูกต้องในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้
สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่ง
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบให้ศกึ ษาทำ�ความเข้าใจแนวทางปฏิบตั ติ ามทีแ่ จ้งไว้ในเอกสารดังกล่าว และถือปฏิบัติต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
		
		

(นายมงคล สุระสัจจะ)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ – ๖
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕
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แนวทางปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนของบุคคล
อันเนื่องมาจากการได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
สภาพข้อเท็จจริง
		 ๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตั้งแต่การประกาศใช้
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งในมีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกรณีที่กระทบต่อรายการทะเบียนราษฎรซึ่งจะต้องแก้ไข พอสรุปเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้
		 ๑.๑ บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ได้แก่บุคคลที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีมารดาสัญชาติไทยจดทะเบียนสมรส กับบิดาเป็นคนต่างด้าว
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวประชาชน
คนต่างด้าว) ย่อมไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ได้สัญชาติไทย
ย้อนตัง้ แต่เกิดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยแจ้งการเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้าขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
จะได้รบั การเพิม่ ชือ่ ใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเมือ่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากมีมารดา
สัญชาติไทย ซึ่งนายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้นโดยการจำ�หน่ายรายการบุคคล
และเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก
เป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้าบุคคลดังกล่าวมีสูติบัตร นายทะเบียนจะต้องหมายเหตุการได้สัญชาติไทย
และการกำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้
			 ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม ๑.๑ เช่น นายสันที เกิดที่จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยมีมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยจดทะเบียนสมรสกับบิดาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มจีนฮ่ออิสระ นายสันที
จะไม่ได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๑)
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยมาตรา ๑๐ กำ�หนดให้การได้สัญชาติไทยมีผลตั้งแต่นายสันทีเกิด ดังนั้น
ถ้านายสันทียน่ื คำ�ร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของตน นายทะเบียน
จะต้องจำ�หน่ายรายการบุคคลประเภท ๖ หรือ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วดำ�เนินการตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ
ข้อ ๑๐๓ โดยเพิม่ ชือ่ นายสันทีเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก
เป็ น บุ ค คลประเภท ๕ และถ้ า บุ ค คลดั ง กล่ า วมี สู ติ บั ต รให้ ห มายเหตุ ก ารสั ญ ชาติ ไ ทยและการกำ � หนด
ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้
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		 ๑.๒ บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ได้แก่บุคคลที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีบิดาสัญชาติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา
เป็นคนต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้มถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทย (ไม่มใี บสำ�คัญถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือใบสำ�คัญประจำ�ตัว
คนต่างด้าว) ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้สัญชาติไทย
ตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
			 ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยแจ้งเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้าขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
จะได้รับการเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเมื่อมีการประกาศ ใช้
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจาก
เป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ใช่บุคคลซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง ซึ่งนายทะเบียน
จะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้นโดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับกรณีตาม ๑.๑
			 ตัวอย่างของกรณีบคุ คลตาม ๑.๒ เช่น นางสาวอรนลิน เกิดทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
โดยขณะเกิดมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติลาวที่เข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นางสาวอรนลิน จะไม่ได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ดังนั้น
ถ้านางสาวอรนลินยืน่ คำ�ร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของตน นายทะเบียน
จะต้องจำ�หน่ายรายการบุคคลประเภท ๖ หรือ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วดำ�เนินการตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ
ข้อ ๑๐๓ โดยเพิ่มชื่อนางสาวอรนลินเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย ให้เลขประจำ�ตัว
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้าบุคคลดังกล่าวมีสูติบัตร ให้หมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำ�หนด
ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้
		 ๑.๓ บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร ได้แก่
บุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีมารดาสัญชาติไทย บิดาสัญชาติอื่น
ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และจะได้สัญชาติไทย
ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยให้ได้สัญชาติไทยย้อนตั้งแต่เกิดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านจะได้รับการเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๓
ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเมือ่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากมีมารดาสัญชาติไทย ซึ่งนายทะเบียน
จะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้นโดยการจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม
แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้าบุคคล
ดังกล่าวมีสตู บิ ตั รไม่วา่ จะเป็นสูตบิ ตั รทีอ่ อกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือหลักฐานการเกิดทีอ่ อกตามกฎหมาย
ของต่างประเทศซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำ�แปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ นายทะเบียนจะต้อง
หมายเหตุการได้สัญชาติไทย และการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อม
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย
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ตัวอย่างของกรณีบคุ คลตาม ๑.๓ เช่น นายบ๊อบบี้ เกิดทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยมีมารดาเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย จดทะเบียนสมรสกับบิดาซึง่ เป็นคนสัญชาติอเมริกนั นายบ๊อบบี้ จะไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
ตัง้ แต่เกิดจนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗ (๑) ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
โดยมาตรา ๑๐ กำ�หนดให้การได้สัญชาติไทยมีผลตั้งแต่นายบ๊อบบี้เกิด ดังนั้น ถ้านายบ๊อบบี้ยื่นคำ�ร้องขอให้
นายทะเบียนแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของตนซึ่งเคยได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร. ๑๓ เป็นบุคคลประเภท ๖ นายทะเบียนจะต้องจำ�หน่ายรายการบุคคลใน ท.ร. ๑๓ แล้วดำ�เนินการตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๐๓ โดยเพิ่มชื่อนายบ๊อบบี้เข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย
ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหมายเหตุการได้สญ
ั ชาติไทยและการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว
๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้
			 ๑.๔ บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร ได้แก่
บุคคลทีเ่ กิดนอกราชอาณาจักรไทย โดยมีบดิ าสัญชาติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาสัญชาติอนื่ ย่อมไม่ได้
สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ถ้าสามารถพิสจู น์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง
โดยให้ได้สัญชาติไทยย้อนตั้งแต่เกิดตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
		 ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านจะได้รบั การเพิม่ ชือ่ ใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นบุตรของบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย
ซึง่ นายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนัน้ โดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับกรณีตาม ๑.๓
		 ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม ๑.๔ เช่น นายประสิทธิ์ เกิดที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาซึ่งเป็น
คนสัญชาติลาว นายประสิทธิ์ จะไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตัง้ แต่เกิดจนกว่าจะพิสจู น์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรกับบิดา
ซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง และจะได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗ วรรคสอง ตัง้ แต่วนั ทีผ่ า่ นการ
พิสูจน์ความเป็นบิดาและบุตร โดยมาตรา ๒๑ กำ�หนดให้การได้สัญชาติไทยมีผลตั้งแต่นายประสิทธิ์เกิด ดังนั้น
ถ้านายประสิทธิ์ยื่นคำ�ร้องพร้อมหนังสือรับรองผลการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าทีอ่ อกให้ เพือ่ ขอให้นายทะเบียนแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของตน นายทะเบียน
จะต้องจำ�หน่ายรายการบุคคลตามเลข ๑๓ หลักเดิม ซึ่งอาจจะเป็นรหัสบุคคลประเภท ๖ หรือประเภท ๐
(กรณีได้รบั การสำ�รวจตามยุทธศาสตร์ฯ) แล้วดำ�เนินการตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๐๓ โดยเพิม่ ชือ่
นายประสิทธิ์ เข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคล
ประเภท ๕ และหมายเหตุการได้สญ
ั ชาติไทยและการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ดา้ นหลังของสูตบิ ตั ร
(ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้
			 ๑.๕ บุคคลตามมาตรา ๒๓ ได้แก่บคุ คลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว) ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้
สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ได้สญ
ั ชาติไทยตัง้ แต่
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนประวัติและเคยแจ้ง
การเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗
หรือถ้าขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านจะได้รบั การเพิม่ ชือ่ ใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖
หรือถ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชนกลุ่มน้อย
ที่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน
(ท.ร. ๐๓๑) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ หรือถ้าขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือได้รับ
การสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์ฯ จะได้รบั การบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ท.ร. ๓๘ ก ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ ซึ่งนายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียน
ของบุคคลนั้นโดยการจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิมแล้วเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔
ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๗๓)
		 ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม ๑.๕ เช่น นายกิสัน เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยมีบดิ าและมารดาเป็นชนกลุม่ น้อยกลุม่ ลาวอพยพทีเ่ ข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทย นายกิสนั จะไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
ตั้งแต่เกิด และเมื่อนายอำ�เภออนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ บุคคลดังกล่าวจะได้สัญชาติไทย
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยนายทะเบียนจะแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎร
ของนายกิสนั ด้วยการจำ�หน่ายรายการบุคคลตามเลข ๑๓ หลักเดิมแล้วเพิม่ ชือ่ บุคคลดังกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน
ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก
เป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๗๓
		 ๑.๖ บุตรของบุคคลตามมาตรา ๒๓ และไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ได้แก่บุตร
ของบุคคลตาม ๑.๕ ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และไม่ได้สัญชาติไทย
ตามมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
เนื่องจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ ทวิ (๑) (๒) หรือ (๓) จะได้สัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
			 ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นบุตรของชนกลุม่ น้อยทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยและได้รบั การจัดทำ�
ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้าขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านจะได้รบั การเพิม่ ชือ่ ใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ หรือถ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
แต่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน
(ท.ร. ๐๓๑)ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ หรือถ้าขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือได้รับการ
สำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์ฯ จะได้รับการบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ท.ร. ๓๘ ก ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
และได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ ซึ่งนายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียน
ของบุคคลนั้นโดยดำ�เนินการเช่นเดียวกับกรณีตาม ๑.๕
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		 ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม ๑.๖ เช่น เด็กชายวิษณุ ซึ่งได้รับการสำ�รวจบุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์ ฯ เป็นบุคคลประเภท ๐ เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีบิดา
และมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่เกิดในราชอาณาจักรไทย เด็กชายวิษณุ จะไม่ได้
สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดและเมื่อนายอำ�เภออนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ บุคคลดังกล่าวจะได้
สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยนายทะเบียนจะแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรของเด็กชายวิษณุด้วยการจำ�หน่ายรายการบุคคลใน ท.ร. ๙๘ ก ตามเลข ๑๓ หลักเดิม
แล้วเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำ�นักทะเบียน
กลางฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๗๓
		 ๒. นอกจากการแก้ไขรายการทะเบียนราษฎรเนื่องจากการแก้ไขหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติแล้ว ยังมีกรณีการแก้ไขสถานะทางทะเบียนเนื่องจากการพิสูจน์ว่า
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยของบิดามารดา พอสรุปได้ ดังนี้
			 ๒.๑ ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยถ้าผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยเป็นชาวไทยภูเขา ๙ เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้า)
อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ (ถิ่น) ขมุ และมลาบรี (คนตองเหลือง) จะมีทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓
หรือทะเบียนประวัติ หรือไม่มเี อกสารทะเบียนราษฎรก็ได้ แต่ถา้ ผูข้ อเป็นบุคคลบนพืน้ ทีส่ งู เช่น ไทยใหญ่ เป็นต้น
จะต้องมีทะเบียนประวัติที่ราชการได้จัดทำ�ไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคล
ประเภท ๖ หรือ ๗ ทัง้ นีบ้ คุ คลทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบดังกล่าวถือว่าเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเนื่องจากเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งนายทะเบียนจะต้องแก้ไข
สถานะทางทะเบียนของบุคคลนัน้ โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะ
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ โดยจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�
ตัว ๑๓ หลักเดิมแล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะของบุคคลสัญชาติไทยกำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓
หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๘๔) และถ้าบุคคลดังกล่าวมีสูติบัตร นายทะเบียนจะต้องหมายเหตุการได้
สัญชาติไทยและการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
กำ�กับไว้ด้วย
			 ตัวอย่างของกรณีบคุ คลตาม ๒.๑ เช่น นางสาวหมีจ่ ู เกิดทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐
มีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ โดยมีบดิ ามารดาเป็นชาวเขาชาติพนั ธุอ์ าข่าซึง่ เกิดทีจ่ งั หวัดเชียงรายเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐
นางสาวหมีจ่ ู ย่อมสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๔๓
และเมือ่ นายอำ�เภออนุมตั ใิ ห้ลงรายการสัญชาติไทยตามคำ�ขอแล้ว บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่นางสาวหมี่จูเกิด โดยนายทะเบียนจะแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของ
นางสาวหมีจ่ ู ด้วยการเพิม่ ชือ่ บุคคลดังกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๒๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๘๔) และหมายเหตุ
การได้สญ
ั ชาติไทยและการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ดา้ นหลังของสูตบิ ตั ร (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชือ่
และวันเดือนปีกำ�กับไว้
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			 ๒.๒ บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากบิดาหรือมารดาได้สัญชาติไทย ได้แก่
บุคคลที่ได้รับการแจ้งเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะเป็นผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้รับการ
บันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัตเิ ป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (ท.ร. ๓๘) หรือเป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(ท.ร. ๓๘ ก) ต่อมาบิดาหรือมารดาได้สญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและเป็นการได้สญ
ั ชาติไทยก่อน
วันที่บุคคลนั้นเกิด ย่อมส่งผลทำ�ให้บุคคลดังกล่าวได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) หรือ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งนายทะเบียน
จะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้นโดยการจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม
แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้าบุคคล
ดังกล่าวมีสตู บิ ตั ร นายทะเบียนจะต้องหมายเหตุการได้สญ
ั ชาติไทยและการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่
ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย
			 ตัวอย่างของกรณีบคุ คลตาม ๒.๒ เช่น เด็กหญิงไทยซาน เกิดทีจ่ งั หวัดระนอง เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยขณะเกิดมารดามีรายการในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ระบุสัญชาติพม่า และไม่ปรากฏรายการบิดา เด็กหญิงไทซาน
จึงได้รบั แจ้งการเกิดตามสูตบิ ตั ร ท.ร. ๓ เป็นผูไ้ ม่ได้สญ
ั ชาติไทย ต่อมามารดาของเด็กหญิงไทซานได้รบั การแก้ไข
รายการสัญชาติเป็นไทยเนื่องจากเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาสัญชาติไทย กรณีดังกล่าวส่งผลทำ�ให้
เด็กหญิงไทซานเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น นายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสาร
ทะเบียนราษฎรของเด็กหญิงไทซาน ด้วยการจำ�หน่ายรายการบุคคลประเภท ๗ ใน ท.ร. ๑๓ แล้วเพิ่มชื่อบุคคล
ดังกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๑๐๓
กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหมายเหตุการได้สญ
ั ชาติไทยและการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว
๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตร ท.ร. ๓ พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ หรือ
			 กรณีเด็กชายมารวย เกิดที่จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขณะเกิดมารดามีรายการ
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ ระบุสัญชาติเวียดนาม ส่วนบิดามีรายการในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก เป็นบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เด็กชายมารวยจึงได้รับแจ้งการเกิดตามสูติบัตร ท.ร. ๓ เป็นผู้ไม่ได้สัญชาติไทย
ต่อมามารดาของเด็กชายมารวยได้ยน่ื คำ�ขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติจากนายอำ�เภอเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรณีดังกล่าวส่งผลทำ�ให้
เด็กชายมารวย เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากการได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ ของมารดามีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการได้สัญชาติไทยก่อนที่เด็กชายมารวยเกิด ดังนั้น นายทะเบียนจะต้องแก้ไข
สถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของเด็กชายมารวย ด้วยการจำ�หน่ายรายการบุคคลประเภท ๗ ใน
ท.ร. ๑๓ แล้วเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลาง ฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขปนะจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหมายเหตุการให้ได้สญ
ั ชาติไทย
และการกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตร ท.ร. ๓ พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียน
และวันเดือนปีกำ�กับไว้
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			 ๒.๓ บุคคลทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็นคนสัญชาติไทย ได้แก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั การบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (ท.ร. ๓๘ ก) เนือ่ งจากนายทะเบียนไม่รบั แจ้งการเกิดหรือเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน
ให้ตามคำ�ร้องเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติตามมาตรา ๑๙/๒
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาบุคคล
ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย นายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้น
โดยการยกเลิกทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก รวมทั้งจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม
แล้วดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารทะเบียนราษฎรให้ใหม่ โดยถ้าการถูกบันทึกเป็นบุคคลประเภท ๐ เป็นผลมาจากการ
ขอแจ้งการเกิด นายทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยการรับแจ้งการเกิดตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๗ (คนไทยขอแจ้งการเกิดเกินกำ�หนด) ข้อ ๕๙ (กรณีเด็กไร้เดียงสา
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ) หรือข้อ ๕๙/๑ (กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่บุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของ
สถานสงเคราะห์) แล้วแต่กรณี แล้วออกสูติบัตร ท.ร. ๒ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๒
แล้วเพิ่มชือ่ ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ หรือถ้าการถูกบันทึกเป็นบุคคลประเภท ๐ เป็นผลมาจากการขอเพิม่ ชือ่
ในทะเบียนบ้าน นายทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยการเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ฯ
ข้อ ๙๗ (กรณีบดิ าและมารดาเป็นไทย) ข้อ ๙๘ (กรณีเด็กอนาถา) หรือข้อ ๑๐๓ (กรณีบดิ าหรือมารดาเป็นไทย)
แล้วแต่กรณี กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕
			 ตัวอย่างของกรณีบคุ คลตาม ๒.๓ เช่น นางสาวจันตรี เกิดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อยูใ่ นความอุปการะ
ดูแลของสถานสงเคราะห์เนื่องจากถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ โดยไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา
และสถานทีเ่ กิดของบุคคลดังกล่าว เมือ่ เจ้าหน้าทีส่ ถานสงเคราะห์ขอแจ้งการเกิดให้แก่นางสาวจันตรี นายทะเบียน
จึงไม่อาจรับแจ้งการเกิดได้เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ และได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ท.ร. ๓๘ ก ให้กบั นางสาวจันตรี เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท ๐) ต่อมาปรากฏหลักฐานว่า
แม่ของนางสาวจันตรี เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย โดยมีผลการตรวจดีเอ็นเอยืนยันความสัมพันธ์การเป็นมารดาและบุตร
กรณีดงั กล่าวส่งผลทำ�ให้นางสาวจันตรีเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ดังนั้น นายทะเบียน
จะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของนางสาวจันตรี ด้วยการยกเลิกทะเบียนประวัติ
ท.ร. ๓๘ ก รวมทั้งจำ�หน่ายรายการบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม แล้วดำ�เนินการรับแจ้งการเกิด
ตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๙/๑ ออกสูติบัตร ท.ร. ๒
กรณีบคุ คลสัญชาติไทยแจ้งการเกิดเกินกำ�หนด กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๒ และเพิม่ ชือ่
ในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔

ส่วนการทะเบียนราษฎร
มกราคม ๒๕๕๔
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ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๖๓๑๓ 		
							
						

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การพิสจู น์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงกำ�หนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทย
				 ของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓
			 ๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง
				 และวิธกี ารสอบสวนเพือ่ สูจน์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทย
				 โดยการเกิด ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
		 ตามที่พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เพิม่ วรรคสองของมาตรา ๗ กำ�หนดให้บตุ รทีเ่ กิดจากบิดาสัญชาติไทยซึง่ มิใช่บดิ าทีช่ อบด้วยกฎหมาย
(บิดาตามข้อเท็จจริง) เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามบิดา โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์
การเป็นบิดาและบุตรตามวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำ�หนดวิธี
การและค่าธรรมเนียมคำ�ขอพิสจู น์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓
ไว้แล้ว นั้น
		 เนื่องจากการดำ�เนินการตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เพื่อรองรับการปฏิบัติ ทั้งในเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แบบพิมพ์ที่จะใช้ปฏิบัติ และวิธีการสอบสวน
ซึ่งบัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการ
ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้โดยสาระสำ�คัญของกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พอสรุปได้ดังนี้
		 ก. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจหน้าที่
			 กำ�หนดให้นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำ�กิง่ อำ�เภอ ผูอ้ �ำ นวยการเขตและพนักงานทูต
หรือกงสุลประจำ�สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศทีเ่ รียกชือ่
อย่างอืน่ ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นกงสุล เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการพิสจู น์
ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดตามกฎกระทรวงฯ
		 ข. ผู้ยื่นคำ�ขอ ประกอบด้วย
			 (๑) ผู้เกิดซึ่งได้แก่บุตรที่เกิดจากบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยแต่เป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยผู้ที่จะยื่นคำ�ขอด้วยตนเองควรจะมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์
			 (๒) ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่ บุพการี ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง
ของผู้เกิด แล้วแต่กรณี
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		 ค. สถานที่ยื่นคำ�ขอพร้อมพยานหลักฐาน ได้แก่
			 (๑) ผู้ยื่นคำ�ขอที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทย ให้ยื่นคำ�ขอ ณ ที่ว่าการอำ�เภอหรือกิ่งอำ�เภอ
หรือสำ�นักงานเขตที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่ในปัจจุบัน โดยถ้าผู้ขอเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านให้ยื่นคำ�ขอได้
ที่อำ�เภอ กิ่งอำ�เภอหรือเขตแห่งที่บ้านตามทะเบียนบ้านตั้งอยู่
			 (๒) ผู้ยื่นคำ�ขอที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำ�ขอ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลไทยประจำ�ประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบเขต
อาณาของประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ แล้วแต่กรณี
		 ง. หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบด้วย
			 (๑) หลักฐานเอกสาร ได้แก่ รูปถ่ายครึง่ ตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิว้ ของบุตรทีข่ อพิสจู น์
ความสัมพันธ์ และผูท้ เ่ี ป็นบิดา (กรณีปรากฏบิดาหรือสามารถหารูปถ่ายของบิดาได้) หลักฐานทางทะเบียนของบิดา
และบุตร (ถ้ามี) ได้แก่ สำ�เนาทะเบียนบ้าน สำ�เนาทะเบียนประวัติ สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด หนังสือรับรองการเกิด
มรณบัตร ทะเบียนคนตาย บัตรประจำ�ตัวประชาชน เป็นต้น หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและ
รายการบุคคลของบิดาหรือบุตร หรือบิดาและบุตร เช่น หลักฐานการรับราชการทหาร ผลการตรวจสารพันธุกรรม
(DNA) เป็นต้น ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานควรปรากฏรายการสัญชาติของบิดาอยู่ด้วย
			 (๒) พยานบุคคล ได้แก่ บิดาหรือมารดาของผู้เกิด (กรณีที่ยังมีชีวิตอยู่และสามารถให้ปากคำ�
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้) ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำ�ขอ ผู้เกิดเฉพาะกรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ และบุคคล
ที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งสามารถยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและผู้เกิด
		 จ. ค่าธรรมเนียม
			 การยื่นคำ�ขอพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดต้องเสียค่าธรรมเนียม
ฉบับละ ๕๐ บาท
		 ฉ. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
			 ๑. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำ�ขอพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบคำ�ขอแล้ว ให้ออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอไว้เป็นหลักฐาน และดำ�เนินการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ โดยถ้าเอกสารที่ผู้ขอนำ�มาแสดงมิใช่เอกสารต้นฉบับหรือเป็นเอกสาร
ที่มีข้อความเลอะเลือน ชำ�รุด หรือมีข้อพิรุธ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ ดังนี้
				 (๑) ทำ�เรื่องตรวจสอบไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าว
				 (๒) ถ้าเป็นเอกสารทะเบียนทีม่ เี ลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก เช่น สูตบิ ตั ร สำ�เนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนประวัติ บัตรประจำ�ตัวประชาชน เป็นต้น ให้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์
ของสำ�นักทะเบียนกลาง
			 ๒. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานบุคคลตามข้อ ง (๒) โดยการสอบสวนจะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับประวัตขิ องบิดาของผูเ้ กิดและผูเ้ กิด และความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดาของผูเ้ กิด
และผูเ้ กิด โดยถ้าผู้ยื่นคำ�ขออ้างถึงพยานบุคคลที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด
ซึง่ มีภมู ลิ �ำ เนาอยูท่ อ้ งทีอ่ น่ื และไม่สะดวกทีจ่ ะเดินทางมาเป็นพยานหรือมีเหตุจ�ำ เป็นอืน่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจทำ�เรือ่ ง
ขอให้นายทะเบียนที่เกี่ยวข้องสอบสวนพยานบุคคลดังกล่าวแทนก็ได้
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			 ๓. กรณีผู้ยื่นคำ�ขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจ
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน ให้ยกเว้นการสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
			 ๔. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลแล้วเชื่อได้ว่า
ผู้ที่อ้างว่าเป็นบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน ให้ออกหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาของผู้เกิดให้แก่
ผูย้ นื่ คำ�ขอ เพือ่ เป็นหลักฐานแสดงว่าผูเ้ กิดตามหนังสือรับรองเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
และสามารถใช้หนังสือรับรองดังกล่าวในการขอแจ้งการเกิด ขอเพิม่ ชือ่ หรือขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ขอแก้ไขสถานภาพในเอกสารทะเบียนราษฎร หรือกรณีอื่น ๆ ได้ตามกฎหมายและระเบียบ
			 ๕. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือพิจารณา
พยานเอกสารและพยานบุคคลแล้วไม่อาจเชือ่ ได้วา่ ผูท้ อี่ า้ งว่าเป็นบิดาและผูเ้ กิดเป็นบิดาและบุตรกัน ให้แจ้งคำ�สัง่
ให้ผู้ยื่นคำ�ขอทราบเป็นหนังสือเพื่อโต้แย้ง ชี้แจงข้อเท็จจริง หรืออุทธรณ์คำ�สั่ง ตามระยะเวลาที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง ฯ
		 ช. แบบพิมพ์ทใ่ี ช้ด�ำ เนินการ ประกอบด้วย แบบคำ�ขอพิสจู น์ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดฯ
ใบรับคำ�ขอฯ และหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทย
โดยการเกิด ให้อำ�เภอ กิ่งอำ�เภอ สำ�นักงานเขต สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยจัดทำ�ขึ้นเองตามแบบ
ที่กำ�หนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
		 ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินการตามกฎกระทรวงกำ�หนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์
ความเป็นบิดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยของผูเ้ กิดเพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อสูจน์ความเป็นบิดา
ซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความถูกต้อง
จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งอำ�เภอ สำ�นกงานเขต สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ และสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำ�เนินการต่อไป
			

ขอแสดงความนับถือ

			
			

(นายมงคล สุระสัจจะ)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๓ – ๖
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ด่วนมาก

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๙๑๐ 		
							
						

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
		 ด้วยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บงั คับ
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
		 ๑. กำ�หนดบทนิยามคำ�ว่า “คนไทยพลัดถิ่น” เพื่อแสดงลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้
สัญชาติไทยตามกฎหมายฉบับนี้ โดยกำ�หนดให้มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ได้แก่
			 (๑) เป็นผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต (territory changed)
			 (๒) มิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น
			 (๓) ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
			 (๔) มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
			 (๕) ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
		 ๒. กำ�หนดให้มคี ณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาและให้การรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแก่ผู้ที่ยื่นคำ�ขอพิสูจน์สถานะเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตลอดจนเสนอแนะ
และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงหรือการดำ�เนินการใดๆ เกีย่ วกับ
คนไทยพลัดถิ่น
		 ๓. กำ�หนดให้คนไทยพลัดถิน่ ทีป่ ระสงค์จะได้รบั การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดจะต้องยืน่ คำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เสนอคำ�ขอให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 ๔. กำ�หนดให้ผซู้ ง่ึ คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้การรับรองว่าเป็นคนไทยพลัดถิน่ แล้ว
ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิต และกำ�หนดให้บุตรของบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ของประเทศอื่นหรือได้สัญชาติไทยไปก่อนแล้ว ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย
		 ๕. กำ�หนดให้ถือว่าคนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เช่น ได้สัญชาติไทย
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น เป็นคนไทย
พลัดถิน่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ และให้มสี ถานะเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดด้วย
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		 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ เป็นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
สัญชาติฉบับดังกล่าว จึงขอแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 (๑) บุคคลกลุม่ เป้าหมายตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มกี ารกล่าวไว้ใน
ขั้นตอนการเสนอกฎหมายของรัฐบาลและการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งได้แก่
ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งรัฐยอมรับว่าเป็นคนที่มีเชื้อสายไทย ได้แก่ ผู้อพยพเชื้อสายไทย
จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐) ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทย
จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาหลังวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย
ที่เข้ามาก่อนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙
		
(๒) การสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนราษฎรในส่วนของผูท้ ม่ี เี ชือ้ สายไทยดังกล่าวข้างต้น สำ�นักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง ได้จำ�แนกประเภทบุคคลโดยการกำ�หนดให้เลขกลุ่มไว้ในเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก
(อยู่ในเลขหลักที่หกและเจ็ด) กล่าวคือ
				 (๒.๑) ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐)
ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย จะมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกเลข ๖
และเลขหลักทีห่ กและเจ็ดจะเป็นเลข ๖๓ ส่วนบุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๔) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๘ (ไม่ได้จัดกลุ่ม)
				 (๒.๒) ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาหลังวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐) ทีย่ งั ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย จะมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ และเลขหลักที่หกและเจ็ดจะเป็นเลข ๖๔ ส่วนบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๘ (ไม่ได้จัดกลุ่ม)
			
(๒.๓) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่เข้ามาก่อนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ที่ยังไม่ได้
สัญชาติไทย จะมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึน้ ต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ และเลขหลักทีห่ ก
และเจ็ดจะเป็นเลข ๖๖ ส่วนบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะมีช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๘ (ไม่ได้จัดกลุ่ม)
			
(๒.๔) ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทย ทีเ่ ข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ทีย่ งั ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
จะมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึน้ ต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ และเลขหลักทีห่ กและเจ็ด
จะเป็นเลข ๖๗ โดยคนกลุ่มนี้ยังไม่มีผู้ใดได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่รัฐบาลเพิ่งมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
			 สำ�หรับคนกลุ่มที่มีเชื้อสายไทยที่ได้รับการสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ นั้น จะได้รับการ
จัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้น
หลักแรกด้วยเลข ๐ และเลขหลักทีห่ กและเจ็ดจะเป็นเลข ๘๙ โดยในการบันทึกรายการบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์
จะมีรหัสกำ�กับอยู่ สามารถจำ�แนกกลุ่มบุคคลได้
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		 (๓) การได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�แนกตามบุคคล
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้
				 (๓.๑) กลุม่ ที่ ๑ ได้แก่คนไทยพลัดถิน่ ทีอ่ พยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยและยังไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มที่ได้รับใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว เลขประจำ�ตัวประชาชนหลักแรก
เป็นเลข ๘ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) กลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติไทย เลขประจำ�ตัวประชาชนหลักแรก
เป็นเลข ๖ มีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และกลุม่ บุคคลทีม่ สี ถานะทางทะเบียน เลขประจำ�ตัวประชาชนหลักแรก
เป็นเลข ๐ มีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) รวมถึงคนไทยพลัดถิน่ ทีเ่ กิดในประเทศไทยและไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
ซึง่ ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดาเสียชีวติ โดยบุคคลกลุม่ นีจ้ ะต้องยืน่ คำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิสจู น์
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว
จึงจะถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙/๕ และมาตรา ๙/๖ วรรคแรก
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
				 ตัวอย่างเช่น นายมงคล หาญทะเล มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขึ้นต้นด้วยเลข ๖ ถือบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง
หรือนายมิ่ง มะลิวัลย์ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึน้ ต้นด้วยเลข ๘ ถือใบสำ�คัญ
ประจำ�ตัวคนต่างด้าวกลุม่ ไร้สญ
ั ชาติและมีบตั รประจำ�ตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยกลุม่ ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทย
หรือนางสาวมะฮะตี ซอด้วง มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗
ถือบัตรประจำ�ตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยกลุม่ ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทยทีเ่ ข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙
และมีมรณบัตรของมารดาซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยกลุม่ ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า เชือ้ สายไทยเช่นเดียวกัน ส่วนบิดาไม่ปรากฏ
เป็นต้น
				 (๓.๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่บุตรของคนไทยพลัดถิ่นตามกลุ่มที่ ๑ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือ
นอกประเทศไทย และไม่วา่ จะเป็นผูท้ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ชาติไทยหรือผูท้ ไ่ี ด้สญ
ั ชาติไทยแล้ว โดยบุคคลกลุม่ นีไ้ ม่ตอ้ งยืน่ คำ�ขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิสจู น์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ แต่จะได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดต่อเมือ่ บิดาหรือมารดา
ที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรา ๙/๖ วรรคสอง และมาตรา ๙/๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบุคคลกลุ่มที่ ๒ นี้จะต้องยื่นคำ�ร้องขอต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
เพือ่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถกู ต้องตรงกับสถานะทีก่ ฎหมายให้การรับรองไว้ ซึง่ จะต้องดำ�เนินการ
ภายหลังจากบิดามารดาได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว
				 ตัวอย่างเช่น นายจารึก แสงสี เกิดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีชื่อในทะเบียนประวัติ
(ท.ร. ๓๘ ก) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๐ ถือบัตรประจำ�ตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยมีบิดา
เป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และถือบัตรประจำ�ตัวกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก
จังหวัดเกาะกง หรือเด็กหญิงศศิตา ปกเปีย้ น เกิดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัว
ประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗ โดยมีมารดาเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และถือบัตร
ประจำ�ตัวกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ เป็นต้น
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			 (๓.๓) กลุ่มที่ ๓ ได้แก่คนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งมีหลายกรณี เช่น การได้สัญชาติไทยตามสามีตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีบิดามารดาที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นเสียชีวิต)
การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (กรณีบิดามารดา
ทีเ่ ป็นคนไทยพลัดถิน่ เสียชีวติ ) เป็นต้น โดยบุคคลกลุม่ นีถ้ อื ว่าเป็นผูท้ ไ่ี ด้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดและไม่ตอ้ งยืน่ คำ�ขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพราะกฎหมายกำ�หนดให้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ แล้ว ซึง่ เป็นไปตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบุคคลกลุม่ ที่ ๓ นีจ้ ะต้องยืน่ คำ�ร้องต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรเพือ่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถกู ต้องตรงกับสถานะทีก่ ฎหมายให้การรับรองไว้ ซึง่ สามารถ
ดำ�เนินการได้ทันทีที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
				 ตัวอย่างเช่น นายสุทิน แก้วเกษา เกิดปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
ระบุสัญชาติไทย เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๘ โดยก่อนจะได้สัญชาติไทย เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๖ และถือบัตรประจำ�ตัวกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัด
เกาะกง หรือนางสายสุนีย์ เชื้อไทย เกิดประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีชื่อในทะเบียน้บาน (ท.ร. ๑๔)
ระบุสัญชาติไทย เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๘ กลุ่มคนที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ โดยบิดา
และมารดาได้รับการสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย แต่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น
				 (๓.๔) กลุ่มที่ ๔ ได้แก่บุตรของคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มที่ ๓ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือนอก
ประเทศไทย และไม่วา่ จะเป็นผูท้ ไี่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยหรือผูท้ ไี่ ด้สญ
ั ชาติไทยแล้วซึง่ มิใช่การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยบุคคลกลุม่ นีไ้ ม่ตอ้ งยืน่ คำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิสจู น์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ และจะได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดทันทีที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งบุคคลกลุ่มที่ ๔ ที่จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตรงกับสถานะที่
กฎหมายให้การรับรองไว้ ได้แก่ ผูท้ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ชาติไทยและผูท้ ไ่ี ด้สญ
ั ชาติไทยซึง่ มิใช่การได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสามารถดำ�เนินการได้ทันที
ที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
				 ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงสุรรี ตั น์ แก้วเกษา เกิดประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๓) ระบุไม่ได้สัญชาติไทย เลขประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗ เป็นบุตรของนายสุทิน แก้วเกษา
บุคคลสัญชาติไทย กับนางละแหม่ง สัญชาติกัมพูชา โดยนายสุทินฯ ได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีในกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง หรือเด็กชายมะขาม เชื้อไทย
เกิดประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ระบุสัญชาติไทย เลขประจำ�ตัวประชาชน
ขึ้นต้นด้วยเลข ๘ กลุ่มคนที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ เป็นบุตรของนางสายสุนีย์ เชื้อไทย บุคคลสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๓ กับนายทีมะซู สัญชาติกะเหรี่ยง โดยนางสายสุนีย์ฯ เป็นบุตรของบิดามารดาที่ได้รับการสำ�รวจ
จัดทำ�ทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย แต่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น
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			 โดยสรุปแล้วการปฏิบตั ใิ นการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรกรณีของคนไทยพลัดถิน่
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จะแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่
				 ๑)		กรณีทจี่ ะต้องผ่านการพิสจู น์และรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่
ก่อนจึงจะสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยหรือเปลีย่ นสถานะเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดในทะเบียนบ้านได้
ได้แก่ บุคคลตามมาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือบุคคลกลุม่ ที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อเท็จจริงข้างต้น โดยบุคคลดังกล่าว
จะสามารถใช้สทิ ธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดได้ตอ่ เมือ่ คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ได้ให้การรับรอง
แล้วว่าผู้นั้นเป็นคนไทยพลัดถิ่น
				 ๒)		กรณีทสี่ ามารถขอลงรายการสัญชาติไทยหรือเปลีย่ นสถานะเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
ในทะเบียนบ้านได้ทนั ทีเมือ่ พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บงั คับ ได้แก่ บุคคลตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติฉบับดังกล่า่ ว และบุตร หรือบุคคลกลุม่ ที่ ๓ และกลุม่ ที่ ๔ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อเท็จจริงข้างต้น
โดยบุคคลดังกล่าวจะสามารถใช้สิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บงั คับ (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) ซึง่ ขณะนีก้ รมการปกครองโดยสำ�นักทะเบียนกลางกำ�ลัง
ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ รองรับการปฏิบตั ิ
ในเรื่องดังกล่าว และจะได้แจ้งให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป
		 จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและขอให้แจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งทีอ่ ยูใ่ นเขต
รับผิดชอบ ให้ศึกษาทำ�ความเข้าใจเพื่อเตรียมการปฏิบัติต่อไปด้วย
		

ขอแสดงความนับถือ

		
		
		

(นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐ – ๒๗๙๑ – ๗๓๒๕ – ๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๒๒๕๘๐ 		
							

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

						
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง หารือวิธีปฏิบัติด้านงานทะเบียนราษฎร กรณีการออกหลักฐานผิดประเภท
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๗.๑/๑๘๙๑๓ ลงวันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ และ ที่ ชม ๐๐๑๗.๑/๓๑๙๑๗
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน - ชุด
		 ตามทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ได้รบั หนังสือหารือจากอำ�เภอหางดงว่า อำ�เภอสันป่าตองได้รบั คำ�ร้องขอจดทะเบียน
การหย่า รายนางชนิกานต์ ชุมภู หรือนางสาวจันทร์ดี ไชยคำ� เลขประจำ�ตัวประชาชน ๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙
อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลทุ่งต้อม อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แต่นายทะเบียนไม่สามารถ
ดำ�เนินการได้เนือ่ งจากรายการฐานข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไม่ถกู ต้อง โดยตรวจพบว่าเป็นการแจ้งเกิดเกินกำ�หนด
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ได้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท “๑” ซึ่งเป็นการกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ประชาชนผิดไปจากข้อเท็จจริง นั้น
			 กรมการปกครองพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า กรณี น างชนิ ก านต์ ชุ ม ภู เลขประจำ � ตั ว ประชาชน
๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ สัญชาติไทย เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ และได้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน
อำ�เภอหางดง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นกรณีแจ้งการเกิดเกินกำ�หนด แต่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหางดงได้กำ�หนด
เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๑ ซึ่งเป็นการดำ�เนินการไม่ถูกต้อง นายทะเบียนอาศัยอำ�นาจ
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ยกเลิกเอกสารการทะเบียนราษฎร และจำ�หน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านแต่เนือ่ งจากสูตบิ ตั รทัง้ ๒ ตอน
สูญหาย จึงไม่สามารถยกเลิกได้ ให้นายทะเบียนจำ�หน่ายรายการของนางชนิกานต์ ชุมภู เฉพาะทะเบียนบ้าน
และฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเท่านั้น จากนั้นให้ดำ�เนินการแจ้งเกิดเกินกำ�หนดหรือเพิ่มชื่อและกำ�หนด
เลขประจำ�ตัวประชาชนตามที่กฎหมายและระเบียบกำ�หนดให้กับผู้ร้องต่อไป
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการ
ขอแสดงความนับถือ

ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๖
โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๓๕

(นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการทะเบียน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
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ที่ ชม ๐๐๑๗.๑/๑๘๙๑๓		
									
						

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา กม ๗ ชม ๕๐๓๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอหารือวิธีการปฏิบัติด้านงานทะเบียนราษฎร กรณีการออกหลักฐานผิดประเภท
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
		 ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๓. หนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสืออำ�เภอหางดง ที่ ชม ๑๕๑๗/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ จำ�นวน ๑ ฉบับ
		 ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือหารือจากอำ�เภอหางดงว่า ได้รับแจ้งจากอำ�เภอสันป่าตองว่า
ได้รับคำ�ร้องขอจดทะเบียนการหย่ารายนางชนิกานต์ ชุมภู หรือ น.ส. จันทร์ดี ไชยคำ� เลขประจำ�ตัวประชาชน
๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลทุ่งต้อม อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
แต่ไม่สามารถดำ�เนินการได้เนื่องจากรายการฐานข้อมูลของบุคคลดังกล่าวพบว่าไม่ถูกต้อง เป็นการแจ้งเกิด
เกินกำ�หนดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ได้เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นรหัส ๑ ซึง่ เป็นการกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
ผิดไปจากข้อเท็จจริง และให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหางดงดำ�เนินการแก้ไขรายการเลขประจำ�ตัวประชาชน
ให้ถกู ต้อง โดยสำ�นักทะเบียนอำ�เภอหางดงได้ตรวจสอบสูตบิ ตั ร (ท.ร. ๑) ออกให้ ณ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหางดง
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๗ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอแก้ไขเลขประจำ�ตัวประชาชนแต่ไม่พบ จึงทำ�หนังสือ
ขอสำ�เนาภาพถ่ายไมโครฟิล์มจากสำ�นักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแจ้งให้อำ�เภอ
ทราบแล้วว่าไม่พบเช่นกัน ส่วนสูติบัตรที่มอบให้ผู้ร้องเก็บไว้เป็นหลักฐานผู้ร้องได้ทำ�สูญหายไป ตามระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๕ และหนังสือสั่งการสำ�นักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙ ให้ส�ำ นักทะเบียนทีอ่ อกสูตบิ ตั รสัง่ ยกเลิกสูตบิ ตั ร (ท.ร. ๑) โดยทำ�เครือ่ งหมายกากบาท
และระบุคำ�ว่า “ยกเลิก” พร้อมสาเหตุการยกเลิกด้วยหมึกสีแดงไว้ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหางดง ขอหารือว่ากรณี
ไม่มีสูติบัตรที่จะทำ�การยกเลิกและจะมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างไร เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
		 จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีไม่มีสูติบัตรที่จะทำ�การยกเลิกและไม่พบในฐานข้อมูล
ทะเบียนคนเกิด จึงเห็นควรจำ�หน่ายเฉพาะรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔) และสำ�เนาทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๔) ฉบับเจ้าบ้าน กรณีนางชนิกานต์ ชุมภู เลขประจำ�ตัวประชาชน ๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ เกิดเมื่อ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ ซึ่งโดยบุคคลประเภทที่ ๑ ได้แก่ คนที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ เป็นต้นมา
มีสญ
ั ชาติไทยและได้แจ้งเกิดภายในกำ�หนดเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด แต่ส�ำ หรับบุคคลทีเ่ กิดก่อนวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๖
ควรจะเป็นบุคคลประเภทที่ ๓ หรือประเภทที่ ๕ หรือประเภทที่ ๒ จะเป็นบุคคลประเภทที่ ๑ ไม่ได้ กรณีนางชนิกานต์
ชุมภู เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ ควรจะได้กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนตามประเภทของบุคคลที่อยู่
ในระบบทะเบียนราษฎรเป็นประเภทที่ ๓ แต่ไม่ได้รับการกำ�หนดเลขดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถกำ�หนด
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เลขประจำ�ตัวประชาชนประเภทที่ ๓ ได้แต่อย่างใด ต่อมาได้มาดำ�เนินการขอแจ้งเกิดเกินกำ�หนดและสำ�นักทะเบียน
อำ�เภอหางดงได้ก�ำ หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนผิดเป็นประเภทที่ ๑ และหากถือปฏิบตั ติ ามหนังสือสำ�นักทะเบียนกลาง
ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙ น่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่
มีความเห็นว่า สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหางดง ควรจะทำ�เรือ่ งขอกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชนไปยังสำ�นักทะเบียนกลาง
พิจารณาเลขประจำ�ตัวที่ผิดพลาด และกำ�หนดเลขประจำ�ตัวให้ใหม่แก่นางชนิกานต์ ชุมภู ต่อไป จึงขอหารือว่า
ความเห็นของจังหวัดเชียงใหม่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร กำ�เนิดศิริ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำ�การปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง/งานทะเบียน
โทร./โทรสาร ๐–๕๓๑๑–๒๖๓๙
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ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๗๓๕๔ 		
							
						
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

เรื่อง กฎกระทรวงการพิสจู น์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง คำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวง การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�นวน ๑ ฉบับ
			 ๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นฯ จำ�นวน ๑ ฉบับ
			 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงการพิสจู น์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๕
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำ�ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิน่ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๔ เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๖๕ ก
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ หน้า ๑ เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามลำ�ดับ
ซึ่งส่งผลให้กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
			 ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการปฏิบัติในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
				

ขอแสดงความนับถือ

				
				

(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทรศัพท์ ๐–๒๗๙๑–๗๓๒๕–๖
โทรสาร ๐–๒๙๐๖–๙๒๑๘
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๗๙ 		
										
									

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๘

เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการทำ�ลายเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน
เรียน นายทะเบียนจังหวัดมหาสารคาม
อ้างถึง หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๑๖/๘๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือส่วนการทะเบียนทั่วไป ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๒๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘
		 ตามทีจ่ งั หวัดมหาสารคามได้มหี นังสือขอทราบแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทำ�ลายเอกสารทะเบียนราษฎร
และทะเบียนทั่วไป นั้น
สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เอกสารการทะเบียนราษฎรทีจ่ ะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
ของทางราชการตลอดไป มีดังนี้
		 ๑. สูติบัตร มรณบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้าน และทะเบียนคนไทย
		 ๒. หลักฐานการสอบสวนกรณี เพิ่มชื่อ แจ้งเกิดเกินกำ�หนด แก้ไขรายการสัญชาติ และแก้ไข
วันเดือนปีเกิด
		 ดังนั้น เอกสารการทะเบียนราษฎรที่นอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๓ เรื่องการเก็บรักษา
และการทำ�ลายหนังสือโดยอนุโลม
		 สำ�หรับ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ�ลายเอกสารทะเบียนทั่วไป ขอให้ดำ�เนินการตามหนังสือ
ส่วนการทะเบียนทั่วไป ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๒๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
		

		
			
สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. (๐๒) ๒๘๑๒๔๖๗ ต่อ ๓๐๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม พึ่งสุจริต)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๐ 		
												

สำ�นักทะเบียนกลาง
ถนนลำ�ลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

											
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
		 ด้วยปัจจุบนั ปรากฏว่าปัญหาเรือ่ งสถานะและสิทธิของบุคคลเป็นปัญหาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก อาทิ คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับแจ้งการเกิดหรือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งทำ�ให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานะเป็น
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับคนสัญชาติไทย โดยสำ�นักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้รับแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน
เพื่อขอให้ดำ�เนินการช่วยเหลือและได้รับการสอบถามโดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อยู่เป็นประจำ�
			 สำ�นักทะเบียนกลางตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนราษฎรเกิดจากสาเหตุ
หลายประการซึ่งสรุปได้ ดังนี้
			 ๑. สาเหตุทเ่ี กิดจากตัวผูร้ อ้ งขอแจ้งการเกิดหรือขอเพิม่ ชือ่ ซึง่ ปัญหาสำ�คัญคือการขาดพยานหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันถิ่นที่เกิด และประวัติความเป็นมาของครอบครัว โดยเฉพาะผู้ร้องที่โยกย้ายถิ่นที่อยู่บ่อยครั้ง
ผู้ที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องที่ห่างไกล เป็นต้น
			 ๒. สาเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบว่ามีหลายกรณี เช่น
					 ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับคำ�ร้องของประชาชน โดยแจ้งให้มาติดต่อใหม่ในวันหน้า หรือแจ้ง
ให้ไปยื่นคำ�ร้องขอดำ�เนินการที่สำ�นักทะเบียนอื่นทั้งๆ ที่สำ�นักทะเบียนแห่งนั้นมีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
					 ๒.๒ เจ้าหน้าทีเ่ รียกหลักฐานเกินกว่าระเบียบกำ�หนด รวมถึงการเรียกหลักฐานทีผ่ รู้ อ้ งไม่สามารถ
นำ�มาแสดงได้ โดยไม่ได้พจิ ารณาพยานหลักฐานทีผ่ รู้ อ้ งมีอยู่ อาทิ การเรียกผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
การแจ้งให้นำ�ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรมาเป็นพยานรับรอง การแจ้งให้ผู้ร้องนำ�บิดามารดามาให้นายทะเบียน
สอบปากคำ�ทั้งที่ผู้ร้องเป็นบุคคลที่ถูกบุพการีทอดทิ้ง เป็นต้น
				 ๒.๓		 นายทะเบียนอำ�เภอ (นายอำ�เภอ) และนายทะเบียนท้องถิน่ (ผูอ้ �ำ นวยการเขต หรือปลัดเทศบาล)
ปล่อยให้เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนตัดสินใจดำ�เนินการโดยขาดการควบคุม ตรวจสอบ และกำ�กับดูแล ทำ�ให้เกิดความ
ผิดพลาด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเกิดปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
					 ๒.๔		ผู้มีอำ�นาจอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบ วินิจฉัยคำ�ร้องและพยานหลักฐาน
โดยใช้ดุลพินิจที่เน้นหนักเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของผู้อนุมัติหรืออนุญาต โดยหลงลืมประเด็นทางด้าน
มนุษยธรรม และขาดจิตสำ�นึกในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
					 ๒.๕		เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทะเบียนมีทศั นคติทเ่ี ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ และขาดความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การจดทะเบียนการเกิดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
เป็นงานที่มีความสำ�คัญต่อการแก้ไขปัญหาสถานะของบุคคลตามกฎหมาย และมีผลโดยตรงต่อสิทธิและการใช้
สิทธิของประชาชนที่พึงได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
ความขัดข้องและความล่าช้าในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ ะเบียนราษฎร อาจทำ�ให้ประชาชนต้องเสียสิทธิประโยชน์
และเกิดความเดือดร้อนได้ จึงขอให้นายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครกำ�ชับนายทะเบียน
อำ�เภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทุกคนให้ความสำ�คัญ เอาใจใส่ เร่งรัดและดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม สามารถแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑. คำ�ร้องของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาและดำ�เนินการทุกราย การปฏิเสธคำ�ร้อง
ของประชาชนในเรือ่ งใด จะต้องสัง่ การโดยผูม้ อี �ำ นาจตามกฎหมาย เช่น นายทะเบียนผูร้ บั แจ้ง นายทะเบียนอำ�เภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น และจะต้องแจ้งข้อกฎหมาย ข้อพิจารณาและเหตุผลของผู้สั่งการให้ผู้ร้องทราบ
เป็นหนังสือ ทั้งนี้ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับคำ�ร้องจากประชาชนโดยเด็ดขาด
		 ๒. ในการดำ�เนินการตามคำ�ร้องของประชาชน หากจำ�เป็นต้องตรวจสอบและขอหลักฐานจาก
สำ�นักทะเบียนหรือหน่วยงานอื่น ให้สำ�นักทะเบียนที่รับคำ�ร้องรับเป็นภาระในการดำ�เนินการให้โดยไม่ชักช้า
เว้นแต่ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะดำ�เนินการเอง
		 ๓. การเรียกตรวจพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลเพื่อพิจารณาดำ�เนินการตามคำ�ร้อง
ของประชาชน ให้คำ�นึงถึงสภาพข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ของผู้ร้องในการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าว
เป็นสำ�คัญ มิใช่เรียกหลักฐานตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ กรณีหลักฐานของผู้ร้องไม่เพียงพอที่จะพิจารณา
ดำ�เนินการให้ได้ตามคำ�ร้องและมีเหตุจำ�เป็นต้องเรียกสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสัญญาบัตร
หรือเทียบเท่าหรือการใช้ประชาคมรับรอง หรือการเรียกผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายอำ�เภอ ผู้อำ�นวยการเขต หรือปลัดเทศบาลในฐานะนายทะเบียนอำ�เภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิน่ เป็นผูพ้ จิ ารณา และควรหาวิธกี ารช่วยเหลือผูร้ อ้ งในการแสวงหาหลักฐานดังกล่าวตามสมควร
		 ๔. การตัดสินใจและการสั่งการของผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายและระเบียบ นอกจากจะพิจารณา
ข้อกฎหมายแล้ว ให้คำ�นึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย โดยให้ระลึกอยู่เสมอว่า
เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ตกหล่นให้ได้รับการแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
		
			
		
		
สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๓ – ๖
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕

ขอแสดงความนับถือ
(นายมงคล สุระสัจจะ)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำ�นวยการทะเบียนกลาง
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๗๗๓๙ 		
							
						

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง กำ�ชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙๔๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
		 ตามที่กรมการปกครอง ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชนโดยให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครกำ�ชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชนและให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำ�กับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดช่องทางในการทุจริตทางการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำ�ตัวประชาชน รายละเอียดตามที่ีทราบแล้วนั้น
		 กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ผ่านมาสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ยังไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชนอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะในกรณีการดำ�เนินมาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชน จึงทำ�ให้
เกิดปัญหาการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นจำ�นวนมาก ทั้งๆ ที่กรมการปกครอง ได้กำ�หนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชนไว้อย่างรอบคอบ
และรัดกุมแล้วก็ตาม แต่ยังพบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนทางทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำ�ตัวประชาชนบางแห่งทีม่ เี จตนาไม่สจุ ริต อาศัยช่องว่างทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติและภาพลักษณ์
ของกรมการปกครองแต่อย่างใด ดังนัน้ เพือ่ เป็นการกำ�ชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้จงั หวัดทุกจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร กำ�ชับให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญต่องานการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชน โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา
จะต้องคอยตรวจสอบ กำ�กับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ รี่ บั ผิดชอบและบุคคลใดมีสว่ นร่วมให้การ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการทุจริตทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชน ขอให้ผบู้ งั คับบัญชา
พิจารณาโทษทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏในสถานหนัก
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และด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาดำ�เนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ�
ความผิดนั้นตามลำ�ดับชั้นเหนือขึ้นไปด้วย หากมีการปล่อยปละละเลย ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ
ที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด
		 จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและกรุณาแจ้งให้ส�ำ นักทะเบียนทุกแห่งในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบถือปฏิบตั ติ อ่ ไป

		

ขอแสดงความนับถือ

		
		

(นายชวน ศิรินันท์พร)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำ�นักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐ – ๒๗๙๑ – ๗๓๒๒ - ๓
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ส่วนที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

261
เรื่องเสร็จที่ (๖๑/๒๕๒๖)

บันทึก

		

เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(การเสียสัญชาติไทยของผู้ซึ่งแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว จะมีผลเมื่อใด)

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท. ๐๒๐๖/๑๘๔๙๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า นายเสถียร
หล่อศิรไิ พบูลย์ ได้ยน่ื คำ�ร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเจดดาห์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เพือ่ ขอเพิม่ ชือ่ บุตร
คือ เด็กชายมาร์ค ลงในหนังสือเดินทางไทยของนางกลอยใจ ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของตน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฏว่า นายเสถียรฯ มีสัญชาติอเมริกัน และนางกลอยใจฯ
มีสญ
ั ชาติไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงปฏิเสธคำ�ร้องดังกล่าวเพราะเด็กชายมาร์คมีบดิ าเป็นคนสัญชาติอเมริกนั
ซึง่ นายเสถียรฯ ได้สญ
ั ชาติอเมริกนั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากทางการสหรัฐอเมริกาเมือ่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๒๒
แต่ยังไม่ได้สละสัญชาติไทย นายเสถียรฯ ได้เคยยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อบุตรของตนลงในหนังสือเดินทางอเมริกัน
ของตนแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธเพราะนางกลอยใจฯ ไม่ได้สัญชาติอเมริกันและเด็กชายมาร์ค เกิดนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยเกิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต่อมานายเสถียรฯ ได้ยื่นคำ�ร้องขอหนังสือเดินทางให้แก่
เด็กชายมาร์คฯ ต่อทางการประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่ได้รับการปฏิเสธเช่นกัน นายเสถียรฯ จึงขอให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ พิจารณาเพิม่ ชือ่ เด็กชายมาร์คฯ ลงในหนังสือเดินทางไทยของนางกลอยใจฯ หรือออกหนังสือเดินทาง
ให้แก่เด็กชายมาร์คฯ ด้วย
กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาโดยกระทรวงการต่างประเทศ
มีความเห็นว่า การทีน่ ายเสถียรฯ ได้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกนั นัน้ ย่อมเป็นเหตุให้เสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๒
แห่ง่ พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ ๒๕๐๘ แต่เนือ่ งจากมาตรา ๕ แห่ง่ พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวกำ�หนดให้การเสียสัญชาติไทย
มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เสียสัญชาติไทย
นายเสถียรฯ จึงยังมีสัญชาติไทย และนายเสถียรฯ ยังมิได้สละสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๕ ดังนั้น เด็กชายมาร์คฯ
ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
กระทรวงมหาดไทยได้สง่ เรือ่ งให้ทปี่ รึกษากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กรมอัยการและกรมตำ�รวจ
พิจารณา ที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยกับกรมอัยการเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ แต่กรมตำ�รวจเห็นว่า เมือ่ นายเสถียรฯ ได้สญ
ั ชาติอเมริกนั โดยการแปลงสัญชาติจงึ ต้องเสียสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยไม่จ�ำ ต้องแสดงเจตนาสละสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มีแนวคำ�พิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๗/๒๕๒๒ วินิจฉัยไว้แล้ว ส่วนการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องดำ�เนินการต่อไป มิใช่ว่าหากยังไม่มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะยังไม่เสียสัญชาติไทย นายเสถียรฯ ได้เสียสัญชาติโดยผลของการได้รบั อนุญาต
ให้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกนั เด็กชายมาร์คฯ จึงมิใช่เป็นผูเ้ กิดโดยบิดามีสญ
ั ชาติไทย หรือผูเ้ กิดนอกราชอาณาจักรไทย
โดยมารดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติอันจะได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามนัยมาตรา ๗ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื่องจากส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องมีความเห็นแตกต่างกันดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ให้ความเห็น เพื่อให้ได้ข้อยุติที่แน่นอนและถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปว่า
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๑. เมื่อนายเสถียรฯ ได้รับอนุมัติจากทางการของสหรัฐอเมริกาให้ได้สัญชาติอเมริกันโดยการแปลง
สัญชาติแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เสียสัญชาติไทยตามนัยมาตรา ๕ และ มาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จะถือว่า นายเสถียรฯ เสียสัญชาติไทยตั้งแต่เมื่อใด
๒. เด็กชายมาร์คฯ ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามนัยมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๕) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าว และได้ฟงั คำ�ชีแ้ จง
จากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สำ�นักงานปลัดกระทรวง กรมตำ�รวจและกรมอัยการ) แล้วมีความเห็นดังนี้
๑. สำ�หรับปัญหาข้อแรกนั้น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๒ ได้บัญญัติไว้ว่า
“ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือสละสัญชาติไทยหรือถูกถอนสัญชาติไทย ย่อมเสีย
สัญชาติไทย” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีสัญชาติไทยเมื่อได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวแล้ว ย่อมเสียสัญชาติไทย
แต่การเสียสัญชาติไทยนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการเสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๒ นั้น ก็อยู่ในหมวด ๒ ภายใต้บังคับตาม
มาตรา ๕ เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทย
การเสียสัญชาตินน้ั ก็ยงั ไม่มผี ลตามกฎหมาย จึงต้องถือว่าบุคคลนัน้ ยังมีสญ
ั ชาติไทยอยู่ ทัง้ น้้ี เพราะการได้สญ
ั ชาติไทย
หรือการเสียสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ นัน้ กฎหมายได้ก�ำ หนดขัน้ ตอนของแต่ละกรณีไว้
เช่น การได้สญ
ั ชาติไทยตามสามีของหญิงต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีที่จะอนุญาตหรือไม่ ตามมาตรา ๙ หรือกรณีการแปลงสัญชาติตามมาตรา ๑๒
และการสละสัญชาติตามมาตรา ๑๕ ซึ่งกำ�หนดให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีีที่จะอนุญาตหรือไม่เช่นเดียวกัน
แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าไม่ประสงค์จะให้การได้สญ
ั ชาติไทยเป็นไปโดยอัตโนมัติ ในกรณีตามทีห่ ารือนี้
จึงต้องถือว่า นายเสถียร หล่อศิริไพบูลย์ ยังคงมีสัญชาติไทย
๒. สำ�หรับปัญหาทีส่ อง เนือ่ งจากได้วนิ จิ ฉัยแล้วว่า ระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นายเสถียรฯ เสียสัญชาติไทย นายเสถียรฯ จึงยังคงมีสญ
ั ชาติไทย และตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า เด็กชายมาร์คฯ
เกิดนอกราชอาณาจักรในขณะที่บิดา คือนายเสถียรฯ ยังคงมีสัญชาติไทย เด็กชายมาร์คฯ จึงย่อมได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ นอกจากนี้แม้จะปรากฏข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ ให้นายเสถียรฯ เสียสัญชาติไทย
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๕ ก็ตาม ประกาศดังกล่าวก็ย่อมมีผลบังคับ
ในวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๕ และมีผลเฉพาะตัวของนายเสถียรฯ ตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เด็กชายมาร์คฯ จึงยังคงมีสัญชาติไทยเช่นเดิม

		

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

(ลงชื่อ) วัฒนา รัตนวิจิตร
(นายวัฒนา รัตนวิจิตร)
รองเลขาธิการ ฯ
รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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บันทึก
เรื่อง
		
		
		
		

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๗/๒๕๒๗

ปัญหาการคืนสัญชาติไทยหรือได้สัญชาติไทยตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำ�สั่งให้คืนสัญชาติไทย
หรือได้สัญชาติไทยแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายนั้นจะมีผลเมื่อใด
และมีความหมายว่าอย่างไร)

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๖/๒๓๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
และที่ มท ๐๒๐๖/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า
กรณีบุคคล ที่เข้าเงื่อนไขถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามความในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หากภายหลังรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นสมควรและสัง่ เฉพาะรายตามความในวรรคสองของข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าว
จะมีผลให้บคุ คลทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ เป็นการเฉพาะรายนัน้ ได้สญ
ั ชาติไทยเมือ่ ใด และการสัง่ การ
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็นประการอืน่ นัน้ มีความหมายว่าอย่างไร ทัง้ นี้ เนือ่ งจากกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาจากความเห็นและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่า มีข้อแตกต่างในการตีความ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ดังนี้
๑. โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ มิได้กำ�หนดให้หน่วยงานใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ แนวทางปฏิบัติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคืนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ขึ้น คณะกรรมการ ฯ ได้มีมติให้สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพิจารณากลัน่ กรองคำ�ขอคืนหรือขอมีสญ
ั ชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าวของคนญวน และกรมตำ�รวจรับผิดชอบสำ�หรับบุคคลสัญชาติอน่ื แล้วเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาก่อนนำ�เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการต่อไป แต่ปรากฏว่าความเห็นและแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานทั้ง ๒ แห่งนั้นแตกต่างกันคือ
			 ๑.๑		สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สั่งเฉพาะรายตามความในข้อ ๑ วรรคท้าย หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดย “อนุมัติ
ให้คืนสัญชาติไทย” หรือ “อนุมัติให้มีสัญชาติไทยได้” ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคืนสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ นั้น ย่อมมีผลให้บุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สัง่ เฉพาะรายดังกล่าวแล้วได้สญ
ั ชาติไทยนับแต่วนั ทีส่ ง่ั การ ฉะนัน้ เมือ่ รัฐมนตรีมคี �ำ สัง่ อนุมตั ใิ ห้มสี ญ
ั ชาติไทยได้้
จะไม่นำ�รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก
			 ๑.๒		กรมตำ�รวจเห็นว่า การได้สญ
ั ชาติไทยในกรณีนม้ี ผี ลนับแต่วนั ทีไ่ ด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง “อนุมัติให้คืนสัญชาติไทย” หรือ “อนุมัติให้มีสัญชาติไทย”
แก่บุคคลที่เข้าเงื่อนไขถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามความในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ แล้ว กรมตำ�รวจได้ประมวลรายชือ่ ผูท้ รี่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ การดังกล่าว
นำ�ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๒. นอกจากความเห็นของหน่วยงานทั้งสองแห่งดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏว่า กรมอัยการได้มคี วามเห็น
แตกต่างไปอีกประการหนึ่ง โดยเห็นว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ มิใช่บทบัญญัติท่เี ป็นบทบังคับ
โดยเด็ดขาด เพราะมีบัญญัติในข้อ ๑ วรรคท้ายไว้ว่า “ทั้งนี้เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
เห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น” ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำ�สั่งเป็นการ
เฉพาะรายนัน้ ย่อมต้องอยูใ่ นความหมายว่า เป็นการสัง่ ไม่ให้ใช้บทบัญญัตติ ามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๓๓๗
บังคับแก่บคุ คลทีเ่ ข้าอยูใ่ นข่ายต้องเสียสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ จึงต้องถือว่าบุคคลทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำ�สั่งดังกล่าว มีสัญชาติไทยมาโดยตลอด
เนือ่ งจากความเห็นและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีแ้ ตกต่างกัน กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวข้างต้น
โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สำ�นักงานปลัดกระทรวงและกรมตำ�รวจ) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหา
ในเรื่องนี้แล้ว มีความเห็นว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ เป็นกฎหมายพิเศษว่าด้วยการถอนสัญชาติ
และการไม่ได้สญ
ั ชาติโดยเฉพาะไม่เกีย่ วกับพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังจะเห็นได้จากข้อ ๓ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่
“บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืน่ ในส่วนทีม่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีห้ รือซึง่ ขัดหรือแย้ง
กับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน” เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗ เป็นกฎหมายพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ การตีความตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้
จึงต้องตีความตามเจตนารมณ์ทไ่ี ด้กล่าวไว้ในประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีโ้ ดยเคร่งครัด ฉะนัน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การถอนหรือการห้ามไม่ให้มสี ญ
ั ชาติไทยตามข้อ ๑ วรรคหนึง่ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) จึงมีความเห็นดังนี้
๑. บทบัญญัตขิ องข้อ ๑ วรรคหนึง่ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าวเป็นบทบังคับให้ถอนสัญชาติไทย
ของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏ
บิดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย และเข้าเงือ่ นไขตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ ๑ (๑) (๒) หรือ (๓) แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ดังกล่าว การถอนสัญชาติไทยในกรณีนจ้ี งึ มีผลตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีใ้ ช้บงั คับทันที โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องดำ�เนินการถอนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ หรือต้องจัดให้มกี ารพิจารณากลัน่ กรอง
ผูท้ จ่ี ะถูกถอนสัญชาติเสียก่อนแต่ประการใด ฉะนัน้ บรรดาบุคคลทีเ่ ข้าเกณฑ์ถกู ถอนสัญชาติไทยตามข้อ ๑ วรรคหนึง่
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจึงต้องเสียสัญชาติไทยทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ
๒. ส่วนบทบัญญัติของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ นั้น เป็นบทบังคับให้บุคคล
ทีม่ ลี กั ษณะตามข้อ ๑ วรรคหนึง่ ซึง่ เกิดในราชอาณาจักรไทยภายหลังทีป่ ระกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับทีไ่ ด้ใช้บงั คับแล้ว
ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยทันทีตง้ั แต่วนั ทีเ่ กิด ซึง่ เป็นกรณียกเว้นหลักการได้สญ
ั ชาติโดยการเกิดในดินแดน ตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉะนัน้ บรรดาบุคคลทีเ่ ข้าเกณฑ์ตามข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าวจึงต้องถือว่า
เป็นผูถ้ กู ห้ามตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ไม่ให้ได้สญ
ั ชาติไทยตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
อย่างไรก็ตาม ความในข้อ ๑ วรรคสองและความในตอนท้ายของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกล่าวยังได้บญ
ั ญัตไิ ว้ดว้ ยว่า “เว้นแต่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสัง่ เฉพาะราย
เป็นประการอืน่ ” ซึง่ ข้อความดังกล่าวนัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) มีความเห็นว่า
มีลกั ษณะเป็นบทยกเว้นความในข้อ ๑ วรรคหนึง่ และข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าว และเป็นประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้มิได้มีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บัญญัตไิ ว้เป็นประการใดอีก ข้อความดังกล่าวจึงมีความหมายว่ากฎหมายได้ให้อ�ำ นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ที่จะพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการให้คืนหรือการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่ถูกถอนหรือถูกห้ามมิให้ได้สัญชาติไทย
ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ตามแต่จะเห็นสมควรแต่การสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
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ในกรณีนจ้ี ะต้องอยูใ่ นขอบเขตแห่งเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีด้ ว้ ย เมือ่ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับนีม้ เี จตนารมณ์ทจี่ ะให้ถอนสัญชาติไทยหรือไม่ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลทีเ่ ข้าเงือ่ นไขตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ ๑
หรือข้อ ๒ เป็นการทั่วไป และให้มีผลบังคับโดยทันที เช่นนี้ ข้อความที่ว่า “สั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น”
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีความหมายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำ�นาจที่จะมี
คำ�สัง่ เกีย่ วกับการให้บคุ คลทีถ่ กู ถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สญ
ั ชาติไทย โดยผลของประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้
ได้คนื หรือได้มสี ญ
ั ชาติไทยในภายหลัง และการมีค�ำ สัง่ ในเรือ่ งดังกล่าวรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอ�ำ นาจ
ที่จะสั่งการในลักษณะใดหรือเมื่อใดก็ได้ตามแต่พฤติการณ์ที่เห็นสมควร เช่น อาจมีคำ�สั่งให้การคืนสัญชาติไทย
แก่บคุ คลใดมีผลย้อนหลังไปถึงวันทีบ่ คุ คลนัน้ ถูกถอนสัญชาติไทย เป็นต้น แต่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ไม่มีอำ�นาจที่จะสั่งไม่ให้ใช้บทบัญญัติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ บังคับแก่บุคคลที่เข้าเงื่อนไข
ต้องถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ได้ เพราะการมีคำ�สั่งเช่นนั้น
เป็นทีเ่ ห็นได้วา่ ขัดกับเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ดังกล่าวข้างต้น
อนึง่ เนือ่ งจากประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ เป็นกฎหมายพิเศษทีว่ า่ ด้วยการถอนสัญชาติไทย
และการไม่ได้สญ
ั ชาติไทยสำ�หรับบุคคลทีม่ ไิ ด้มคี วามจงรักภักดีตอ่ ประเทศไทยต่างหากจากพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉะนั้น จึงไม่อาจนำ�ความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาใช้บังคับกับกรณี
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีได้ด้วย โดยเหตุนี้ คำ�สั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในกรณีนี้
จึงไม่จำ�เป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) จึงมีความเห็นว่า
ในปัญหาว่าการได้คืนสัญชาติไทยหรือการได้สัญชาติไทยตามคำ�สั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทีส่ ง่ั เป็นการเฉพาะรายตามความในข้อ ๑ วรรคสอง หรือความในตอนท้ายของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๓๓๗ จะมีผลเมื่อใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับลักษณะคำ�สั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะสั่ง
ให้การคืนสัญชาติไทยหรือการได้สญ
ั ชาติไทยนัน้ มีผลตัง้ แต่เมือ่ ใดเป็นต้นไป สำ�หรับความหมายของการสัง่ เฉพาะราย
เป็นประการอืน่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ตามข้อ ๑ วรรคสอง หรือข้อ ๒ ความตอนท้ายแห่งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกล่าวนัน้ มีความหมายว่า รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอ�ำ นาจทีจ่ ะมีค�ำ สัง่ เกีย่ วกับ
การให้คนื หรือการให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลใดเป็นการเฉพาะรายในลักษณะใดหรือเมือ่ ใดก็ได้ตามแต่จะพิจารณา
เห็นสมควร
(ลงชื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๒๗
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เรื่องเสร็จที่ ๕๗๔/๒๕๓๕

บันทึก
เรื่อง การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีของเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง)
กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือที่ กต ๐๒๑๑/๓๖๔๙๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕
ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้มหี นังสือขอให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณากรณีการได้สัญชาติไทย ของเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ผู้มีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย
มารดาสัญชาติอังกฤษเกิดในประเทศอังกฤษ โดยขณะเกิดบิดาและมารดามิได้สมรสกันตามกฎหมาย
แต่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลังและบิดาไม่เคยได้แจ้งการเกิดต่อสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ ของไทย จึงไม่มสี ตู บิ ตั ร
แสดงการเกิดที่ออกให้โดยทางราชการไทย เรื่องดังกล่าวมีสาระที่จะพิจารณาได้ดังนี้
เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ถือหนังสือเดินทางอังกฤษเข้ามาในราชอาณาจักรและต่อมาได้ยื่นขอ
หนังสือเดินทางไทยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยแสดงหลักฐานที่ปรากฏในหน้า ๑๒ ของหนังสือเดินทาง
ของเด็กชายชโนดมฯ ว่าเด็กชายชโนดมฯ เป็นบุคคลสัญชาติไทย กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ออกหนังสือเดินทาง
เลขที่ F ๐๔๖๑๕๙ ให้เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ มีอายุใช้งานได้ถงึ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๓ เมือ่ หนังสือเดินทาง
จะหมดอายุ ผูเ้ ป็นบิดาจึงได้ยนื่ คำ�ร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้บตุ ร แต่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พิจารณาว่าเด็กชายชโนดมฯ มิใช่บุคคลสัญชาติไทย จึงมีหนังสือหารือมายังกระทรวงการต่างประเทศ และต่อมา
ผู้เป็นบิดาได้ยื่นสำ�เนาหนังสือกองตรวจคนเข้าเมือง ที่ มท ๐๖๐๗.๓.๑/๕๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๗
แจ้งยืนยันให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบว่า เด็กชายชโนดมฯ เป็นบุคคลสัญชาติไทย และขอให้นำ�ชื่อ
เข้าทะเบียนบ้าน กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบหลักฐานการออกหนังสือเดินทางแล้ว ปรากฏว่ามีหลักฐาน
ในสำ�เนาทะเบียนบ้านจริง กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเด็กชายชโนดมฯ ไม่ได้รบั สัญชาติไทย แต่เพือ่ ความรอบคอบ
จึงได้มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยในฐานะส่วนราชการที่รักษาการตามพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๐๒/๑๕๒๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ แจ้งยืนยันมาว่า
เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรืองได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๑) เพราะบิดา
มารดาสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสภายหลังการเกิดของเด็กชายชโนดมฯ ก็ตาม
กระทรวงการต่างประเทศได้มหี นังสือที่ กต ๐๒๑๑/๗๓๔๓๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ ขอทบทวนความเห็นไปว่า
เด็กชายชโนดมฯ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย เพราะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาผูเ้ ป็นบุคคลต่างชาติเพียงฝ่ายเดียว
เนื่องจากในขณะที่เด็กชายชโนดมฯ เกิด บิดาและมารดายังมิได้จดทะเบียนสมรสกัน กระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๐๒/๒๐๔๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ยืนยันว่า เด็กชายชโนดมฯ ได้สัญชาติไทย
เพราะบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง ซึ่งมีผลให้เด็กชายชโนดมฯ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
ตามมาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงได้สัญชาติไทยตาม
มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ กระทรวงการต่างประเทศได้มหี นังสือที่ กต ๐๒๑๑/๑๓๖๑๒
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ทบทวนความเห็นไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยชี้แจงว่า
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(๑) การสมรสของบิดามารดาในภายหลังย่อมมีผลให้เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
ตามมาตรา ๑๕๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่า สถานะความเป็นบิดาและบุตร
ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดากับบุตรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่บิดาสมรสกับมารดาเท่านั้น
ไม่มผี ลย้อนหลังไปถึงวันทีเ่ ด็กนัน้ เกิดตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๕๗ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๒) การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๑)
ต้องพิจารณาสถานะและคุณสมบัตขิ องบุคคลในขณะเกิดเท่านัน้ หากในขณะเกิดไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะได้สญ
ั ชาติไทย
บุคคลนั้นย่อมไม่ได้สัญชาติไทย
(๓) พิจารณาถึงสถานะและสิทธิหน้าที่ระหว่างบิดากับมารดาตามกฎหมายครอบครัวแล้ว มาตรา
๑๕๕๗ (๑) ยังบัญญัติให้มีผลนับแต่วันที่บิดามารดาสมรสกัน โดยไม่ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด ฉะนั้น
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ย่อมไม่มที างทีจ่ ะพิจารณาได้วา่ เด็กชายชโนดมฯ มีสถานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาทีเ่ ป็นคนไทยมาตัง้ แต่เกิด
และการตีความตามพระราชบัญญัติสัญชาติต้องตีความโดยเคร่งครัด เด็กชายชโนดมฯ จึงไม่ได้รับสัญชาติไทย
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๐๕/๘๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ยืนยันความเห็นเดิมว่า
เด็กชายชโนดมฯ ได้รับสัญชาติไทย และว่าหากกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้เสนอเรื่อง
ให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยชี้ขาด
โดยที่กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่า เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ไม่ได้รับสัญชาติไทย
โดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และโดยที่มีกรณีทำ�นองนี้เกิดขึ้น
เสมอ รวมทั้งกรณีที่จะมีการอ้างขอให้่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมีผลย้อนหลังด้วย จึงจำ�เป็นต้องขอความอนุเคราะห์สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
แล้วแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) ได้พจิ ารณาข้อหารือของกระทรวง
การต่างประเทศดังกล่าวประกอบกับฟังคำ�ชี้แจงของผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (สำ�นักงานปลัดกระทรวง)
และผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (สำ�นักงานปลัดกระทรวง)แล้ว มีความเห็นว่า กรณีของเด็กชายชโนดม บุญรุง่ เรือง
ที่กระทรวงการต่างประเทศหารือมานี้มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียว คือ เด็กชายชโนดม
บุญรุง่ เรือง จะได้สญ
ั ชาติไทยตามบิดาผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยตามนัยมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏว่า
เด็กชายชโนดม บุญรุง่ เรือง เกิดเมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) ในสหราชอาณาจักร โดยทีใ่ นขณะเกิด
บิดา คือ นายเกษม บุญรุง่ เรือง เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย และมารดา คือ นางคาเรน แอน บุญรุง่ เรือง มีสญ
ั ชาติองั กฤษนัน้
ยังไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย ต่อมาหลังจากเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง เกิดแล้วคือวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
(ค.ศ. ๑๙๘๑) บิดาและมารดาเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง จึงได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย
ณ สำ�นักทะเบียน District of Haymarket, Edinburgh สหราชอาณาจักร ซึง่ มีผลทำ�ให้เด็กชายชโนดม บุญรุง่ เรือง
เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายเกษม บุญรุ่งเรือง ผู้เป็นบิดาตามนัยมาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ (๑)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำ�หรับกรณีที่บุคคลจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้
มาตราดังกล่าวได้กำ�หนดไว้สองกรณี กล่าวคือ กรณีได้สัญชาติไทยโดยหลักสือสายโลหิตตาม (๑) และกรณี
ที่ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตาม (๒) และหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๗ (๑) นั้นเองก็กำ�หนดไว้ว่า
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“ผูเ้ กิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยไม่วา่ จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย” โดยมิได้มขี อ้ ความใดระบุ
ข้อยกเว้นจำ�กัดสิทธิการได้รบั สี ญ
ั ชาติไทยไว้อย่างชัดเจนเหมือนกรณีตามมาตรา ๗ (๒) ประกอบกับถ้อยคำ�ทีก่ ฎหมาย
ใช้ในมาตรา ๗ (๑) แตกต่างจากมาตรา ๗ ทวิ กล่าวคือ มาตรา ๗ ทวิ ใช้ถอ้ ยคำ�ว่า “ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้
มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย
เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย ฯลฯ” ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามาตรา ๗ (๑) มิได้มงุ่ ประสงค์แต่เฉพาะในขณะเกิดเหมือน
ดัง่ เช่นมาตรา ๗ ทวิ ดังนัน้ จึงเห็นว่ากรณีของเด็กชายชโนดม บุญรุง่ เรือง ซึง่ เป็นผูเ้ กิดโดยบิดาชอบด้วยกฎหมาย
เป็นผู้มีสัญชาติไทย แม้ว่าจะเกิดนอกราชอาณาจักรไทยและก่อนบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันก็ตาม
แต่ภายหลังบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว กรณีจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้ เด็กชายชโนดม บุญรุง่ เรือง จึงมีสทิ ธิได้รบั สัญชาติไทยโดยการเกิดตามบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลัก
สืบสายโลหิตตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) ไมตรี ตันเต็มทรัพย์
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
รองเลขาธิการฯ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๓๕
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เรื่องเสร็จที่ ๖๑๖/๒๕๔๕

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง การเพิกถอนคำ�สั่งถอนสัญชาติ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๕.๓๓๓/๑๐๑๑๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕
ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับกรณี นายเหอะซิง แซ่ห่อ มีคำ�ร้องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยขอให้เพิกถอนคำ�สั่งถอนสัญชาติ สรุปได้ดังนี้
๑. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ถอนสัญชาตินายเหอะซิง แซ่ห่อ โดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ระบุเหตุผลในการถอนสัญชาติ นายเหอะซิงฯ ไว้ว่า เนื่องจากผู้ถูกถอนสัญชาติไทย
ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำ�นักอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี
นับแต่วันบรรลุนิติภาวะและมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้สัญชาติของบิดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว พฤติการณ์
ดังกล่าวจึงเข้าข่ายกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นให้อำ�นาจรัฐมนตรีพิจารณาออกคำ�สั่งถอนสัญชาติได้
๒. ต่อมานายเหอะซิงฯ ได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓
ขอให้เพิกถอนคำ�สัง่ ถอนสัญชาติโดยอ้างว่าคำ�สัง่ ดังกล่าวกระทำ�ขึน้ ตามข้อเท็จจริงทีค่ ลาดเคลือ่ นผิดในข้อกฎหมาย
ขาดความเป็นธรรมและขัดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ตนมิได้อยูใ่ นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ติดต่อกันหรือเกินกว่าห้าปีนบั แต่วนั ทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะแต่อย่างใด เพราะได้เดินทางมาอยูใ่ นประเทศไทยเป็นประจำ�
ครั้งละเป็นเวลาหลายเดือนประมาณ ๑ ปี หรือ ๒ ปีต่อครั้งตลอดมา ทั้งยังได้เดินทางไปพำ�นักอยู่ในยุโรป
อีกหลายประเทศเป็นเวลานานนับปีอีกด้วย และเห็นว่าตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มิได้บังคับให้รัฐมนตรีเพิกถอนสัญชาติของบุคคลในกรณีที่มีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (๑)-(๔) ของมาตราดังกล่าว
แต่อย่างใด นอกจากนีย้ งั เห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในส่วนทีใ่ ห้เพิกถอนสัญชาติ
ของคนไทยนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติขอหารือว่า คำ�ร้องของนายเหอะซิงฯ ทีใ่ ห้รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำ�สั่งใหม่ให้เพิกถอนคำ�สั่งถอนสัญชาตินั้น เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ อย่างไร เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ได้พจิ ารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้ฟงั คำ�ชีแ้ จงเพิม่ เติม
จากผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติแล้ว มีความเห็นดังนี้
เนื่องจากมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติให้
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยกเว้นกรณี
ทีม่ กี ฎหมายอืน่ กำ�หนดวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองในเรือ่ งใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำ�กว่าหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดทีก่ �ำ หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเพิกถอนคำ�สัง่ ถอนสัญชาติ
ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำ�บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ กรณีนายเหอะซิงฯ ยื่นคำ�ร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำ�สั่งใหม่
เพือ่ เพิกถอนคำ�สัง่ ถอนสัญชาตินน้ั เนือ่ งจากคำ�สัง่ ถอนสัญชาติเป็นการใช้อ�ำ นาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคคล
จึงเป็นคำ�สั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวการเพิกถอนคำ�สั่งทางปกครองมีวิธีการที่แตกต่างกันเป็น ๓ กรณี คือ ๑)
การอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ทางปกครอง ๒) การขอให้พจิ ารณาใหม่ และ ๓) การเพิกถอนคำ�สัง่ ทางปกครองโดยเจ้าหน้าทีเ่ อง
(๑) ในกรณีของการอุทธรณ์ เนื่องจากมาตรา ๔๔ กำ�หนดให้คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะคำ�สั่ง
ทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น
ซึ่งกรณีคำ�ร้องของนายเหอะซิงฯ แม้พระราชบัญญัติสัญชาติฯ จะมิได้กำ�หนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ
แต่คำ�สั่งถอนสัญชาติเป็นคำ�สั่งที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเหอะซิงฯ จึงไม่อาจยื่นอุทธรณ์
คำ�สั่งดังกล่าวได้ ดังนั้น คำ�ร้องของนายเหอะซิงฯ จึงมิใช่เป็นการอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครองแต่อย่างใด
(๒) สำ�หรับการขอให้พิจารณาใหม่นั้น ตามมาตรา ๕๔ กำ�หนดเงื่อนไขไว้ว่าเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอน
หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่งทางปกครองที่พ้นกำ�หนดอุทธรณ์ได้เฉพาะเมื่อมีกรณีตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) ถึง (๔)
ของมาตราดังกล่าวเท่านัน้ กล่าวคือ มีพยานหลักฐานใหม่อนั อาจทำ�ให้ขอ้ เท็จจริงซึง่ ฟังเป็นทีย่ ตุ แิ ล้วนัน้ เปลีย่ นแปลงไป
ในสาระสำ�คัญ คู่กรณีไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาหรือถูกตัดโอกาสอย่างไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วม
ในการพิจารณานั้น เจ้าหน้าที่ไม่มีอำ�นาจทำ�คำ�สั่ง หรือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ใช้เป็นฐานในการพิจารณา
ทำ�คำ�สัง่ นัน้ ได้เปลีย่ นไปในทางทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่คกู่ รณี โดยจะต้องยืน่ คำ�ขอภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ นู้ นั้
รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาว่า
คำ�ขอของนายเหอะซิงฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๕๔ นี้ หรือไม่ อย่างไร หากเห็นว่าตามข้อเท็จจริง
เข้าเงื่อนไขของมาตรา ๕๔ แล้ว ก็สามารถเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งถอนสัญชาติของนายเหอะซิงฯ ได้
(๓) ไม่ว่าคำ�ขอของนายเหอะซิงฯ จะเข้าลักษณะเป็นการอุทธรณ์หรือเป็นการขอให้พิจารณาใหม่
หรือไม่ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้อำ�นาจผู้ออกคำ�สั่ง
หรือผู้บังคับบัญชาที่จะเพิกถอนคำ�สั่งนั้นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ และมาตราต่อจากนั้น
(ส่วนที่ ๖) ดังนัน้ หากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะใช้ขอ้ เท็จจริงในคำ�ร้องนัน้ ไว้ประกอบการพิจารณา
เพื่อใช้อำ�นาจตามบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวก็ย่อมกระทำ�ได้แต่โดยที่มาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ กำ�หนดให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตำ�รวจ และอธิบดีกรมอัยการ
เป็นกรรมการ เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกคำ�สั่งถอนสัญชาติตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ดังนั้น ในการพิจารณาเพิกถอนคำ�สั่งถอนสัญชาติ
จึงต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีด้วย
						
				
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๕

(ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
(ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เรื่องเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๔๙

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เรื่อง 			การออกคำ�สัง่ เพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
						และคำ�สั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชน
กรมการปกครองได้มหี นังสือที่ มท ๐๓๐๙.๑/๒๐๐๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเกี่ยวกัับการปฏิบัติราชการทางปกครอง สรุปความได้ว่าสำ�นักทะเบียนกลาง
กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัวประชาชนได้ดำ�เนินการเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรและเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนในกรณีทป่ี รากฏหลักฐานอันเชือ่ ได้วา่
การดำ�เนินการแจ้ง การรับแจ้ง หรือการลงรายการเพื่อจัดทำ�หลักฐานทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนได้ด�ำ เนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำ�พราง หรือมีรายการข้อความผิดจากความ
เป็นจริง ซึ่งในทางปฏิบัตินายทะเบียนจะมีขั้นตอนการดำ�เนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลการกระทำ�ความผิดจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและ
พยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น รายการบัตรประจำ�ตัวประชาชนฉบับเดิม พยานบุคคลในพืน้ ทีห่ รือประชาคมหมูบ่ า้ น
เป็นต้น
๒. หากพบว่ามีการกระทำ�ความผิดหรือเชือ่ ได้วา่ มีการกระทำ�ความผิดจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษทางวินัยและทางอาญาแล้วแต่กรณี ส่วนเอกสารการทะเบียน
และรายการบุคคลที่เกิดจากการดำ�เนินการโดยมิชอบหรือทุจริต นายทะเบียนจะยกเลิกและจำ�หน่ายเพื่อมิให้
มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ เป็นการป้องกันมิให้ผถู้ กู แอบอ้างชือ่ และรายการบุคคลไปใช้ในการ
กระทำ�ความผิด
จากขัน้ ตอนการปฏิบตั ขิ า้ งต้นสำ�นักทะเบียนหลายแห่งได้หารือว่าการสัง่ เพิกถอนรายการทะเบียนหรือ
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรและการสัง่ เพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนทีเ่ กิดจากการดำ�เนินการ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือ โดยทุจริต จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ แจ้งให้ผู้จะได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินการดังกล่าว
ทราบถึงข้อเท็จจริง และให้โอกาสในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรมการปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
๑. การมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรอันเกิดจากการทุจริตแจ้งข้อความ
หรือแสดงหลักฐานเท็จต่อเจ้าพนักงาน เช่นคนต่างด้าวแจ้งข้อความหรือแสดงเอกสารราชการปลอมในการขอ
เพิ่มชื่อเข้าในบ้านทะเบียนบ้านในสถานะผู้มีสัญชาติไทย หรือทุจริตแอบอ้างชื่อและรายการบุคคลของผู้อื่น
ในทะเบียนบ้าน แจ้งการย้ายที่อยู่ หรือกระทำ�ธุรกรรมทางทะเบียน เช่น เปลี่ยนชื่อตัว จดทะเบียนสมรส ทำ�บัตร
ประจำ�ตัวประชาชน เป็นต้น เป็นการกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และอาจสร้างความ
เสียหายให้แก่ประชาชนผูส้ จุ ริตทัว่ ไปทีผ่ มู้ ชี อื่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านโดยมิชอบนำ�เอกสารการทะเบียน
ราษฎรดังกล่าวไปแอบอ้าง จึงเป็นไปตามข้อยกเว้นทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น นายทะเบียนจึงสามารถสั่งจำ�หน่ายรายการทะเบียนและยกเลิกเพิกถอน
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ทันทีที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่ามีการทุจริต และต้องแจ้งคู่กรณีเพื่อให้อุทธรณ์
คำ�สัง่ ของนายทะเบียนโดยปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
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๒. การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนโดยทุจริตด้วยการแอบอ้างใช้ชื่อและรายการบุคคลของผู้อื่น
ไม่วา่ จะเป็นการแอบอ้างใช้ชอ่ื และรายการบุคคลเดิมตามทีป่ รากฏในทะเบียนบ้านในการทำ�บัตรหรือกระทำ�การเปลีย่ นชือ่
และรายการบุคคลก่อนแล้วจึงทำ�บัตร ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำ�พิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๑/๒๕๔๕ สรุปว่าเรื่องทำ�นองนี้
เป็นการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และอาจสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน
ผู้สุจริตโดยทั่วไปที่ผู้กระทำ�ผิดอาจนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนที่เกิดจากการทุจริตไปใช้แอบอ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้
หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่ามีการทุจริต เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำ�ตัวประชาชน
สามารถสั่งจำ�หน่ายรายการบัตรและยกเลิกบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่มีการทุจริตได้ทันที โดยดำ�เนินการ
เช่นเดียวกับข้อ ๑
กรมการปกครองจึงขอหารือว่าความเห็นของกรมการปกครองดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่
และหากไม่ถูกต้องจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้พจิ ารณาข้อหารือของกรมการปกครอง โดยได้รบั ฟัง
คำ�ชีแ้ จงจากผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แล้วเห็นว่า ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณามีเพียงประเด็นเดียวคือ
ในการออกคำ�สั่งเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และการออกคำ�สั่งเพิกถอนรายการ
บัตรหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชน ซึ่งเกิดจากการดำ�เนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยทุจริตเจ้าหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมีความเห็นว่า มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติว่า ในการออกคำ�สั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตน ซึง่ คำ�สัง่ เพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และคำ�สัง่ เพิกถอน
รายการบัตรหรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนเป็นคำ�สั่งทางปกครอง อันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล เจ้าหน้าที่จึงต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยาน
หลักฐานก่อนมีคำ�สั่งดังกล่าว
มาตรา ๓๐ ในกรณีทค่ี �ำ สัง่ ทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูก่ รณี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้คกู่ รณีมโี อกาสทีจ่ ะได้ทราบข้อเท็จจริง
อย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำ�มาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
(๑) 		เมื่อมีความจำ�เป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) 		เมื่อจะมีผลทำ�ให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำ�หนดไว้ในการทำ�คำ�สั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป
(๓) 		เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำ�ขอ คำ�ให้การหรือคำ�แถลง
(๔) 		เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำ�ได้
(๕) 		เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) 			กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
๑
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อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติข้อยกเว้น
การให้คู่กรณีีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานไว้ใน
วรรคสอง (๑) ถึง (๖) และวรรคสาม ซึ่งหากเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่สามารถออกคำ�สั่ง
เพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และคำ�สั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนได้โดยไม่ต้องให้คู่กรณีีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ดังนั้น
หากข้อเท็จจริงนัน้ ๆ เป็นข้อเท็จจริงทีเ่ ข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งแล้ว เป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปรับข้อเท็จจริง
ให้เป็นไปตามข้อยกเว้นในมาตรา ๓๐ ต่อไป
		
		

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๔๙

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๕๐

บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การลงรายชื่อบิดาและมารดาในสูติบัตรของบุตรที่เกิดจากการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
กรมการปกครองได้มีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ขอหารือเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการลงรายการชือ่ บิดาและมารดาในสูตบิ ตั รสรุปความได้
ว่า สำ�นักทะเบียนกลาง กรมการปกครองได้รบั แจ้งจากกรุงเทพมหานครขอหารือแนวทางปฏิบตั ใิ นการลงรายการ
ชือ่ บิดาและมารดาในสูตบิ ตั รของทารกแฝดสามคนซึง่ เกิดจากการนำ�เชือ้ อสุจขิ องนายวิจารณ์ จิณะเสน ผสมกับไข่
ของนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน (ภริยา) แล้วนำ�ไปฝังในมดลูกของนางขวัญจิรา แดงเตี้ย โดยความยินยอม
ของนายอนุชติ แดงเตีย้ (สามี) ซึง่ กรุงเทพมหานครเห็นว่าควรลงรายการของนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน และนายวิจารณ์
จิณะเสน เป็นมารดาและบิดาของเด็กในสูตบิ ตั รเพือ่ ให้ตรงตามข้อเท็จจริงและไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาแก่เด็กในอนาคต
สำ�นักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายการในสูตบิ ตั รจะต้องเป็นรายการตามข้อเท็จจริง
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะทีเ่ ด็กเกิด ต่อมาแม้ขอ้ เท็จจริงบางรายการจะเปลีย่ นแปลงไป เช่น บิดามารดาเปลีย่ นชือ่ ตัวหรือเด็ก
เปลี่ยนสัญชาติ รายการในสูติบัตรจะยังคงไว้ตามเดิม แต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายการในทะเบียนบ้าน
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและคงไว้ซึ่งประวัติและสิทธิของบุคคล สำ�หรับกรณีตามข้อหารือข้างต้นนั้นสำ�นัก
ทะเบียนกลางมีความเห็นสอดคล้องกับกรุงเทพมหานคร เพราะหากเกิดปัญหากับเด็กในอนาคตและมีความจำ�เป็น
ต้องตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ (DNA) ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
จากเหตุรายการในสูติบัตรไม่ตรงกับการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของครอบครัว
แต่เนือ่ งจากกรณีท�ำ นองเดียวกันนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินจิ ฉัยและตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง
สรุปได้ว่า บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยการนำ�เชื้ออสุจิของสามีผสมกับไข่ของภริยาและ
ให้หญิงอืน่ ตัง้ ครรภ์แทน หญิงซึง่ เป็นผูต้ ง้ั ครรภ์แทนและคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนัน้
ส่วนหญิงที่เป็นเจ้าของไข่แต่มิได้เป็นผู้ตั้งครรภ์ไม่อาจอ้างว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น
และชายเจ้าของเชือ้ อสุจกิ ม็ ไิ ด้เป็นสามีของหญิงผูต้ ง้ั ครรภ์จงึ ไม่อาจอ้างว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนัน้
เช่นเดียวกัน หากจะยอมรับว่าบุตรที่เกิดจากวิธีการนำ�เชื้ออสุจิผสมกับไข่ของภริยา แล้วนำ�ไปฝากในครรภ์
ของหญิงอืน่ เป็นบุตรของสามีและภริยาเจ้าของเชือ้ อสุจแิ ละไข่ จะต้องมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอหารือว่าในการออก
สูตบิ ตั รให้กบั เด็กทีเ่ กิดจากการนำ�เชือ้ อสุจขิ องสามีผสมกับไข่ของภริยาแล้วนำ�ไปฝังในมดลูกของหญิงอืน่ ซึง่ มีสามี
อยู่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย นายทะเบียนผู้รับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรจะสามารถ
ลงชือ่ ของผูท้ เี่ ป็นเจ้าของเชือ้ อสุจแิ ละไข่เป็นบิดาและมารดาของเด็กในสูตบิ ตั รตามหนังสือรับรองของสถานพยาบาล
ทีท่ �ำ การรักษาเพือ่ ให้หลักฐานทางทะเบียนราษฎรของเด็กตรงตามข้อเท็จจริงได้หรือไม่ อย่างไร เพือ่ จะได้ถอื เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้ฟังคำ�ชี้แจงของผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร และผูแ้ ทนแพทยสภาแล้ว เห็นว่า ปัญหาทีจ่ ะต้องวินจิ ฉัย
มีว่าบิดามารดาของเด็กที่เกิดมานั้นจะถือตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะคลอดออกมาเป็นทารก หรือจะถือเอาสภาพ
แห่งความเป็นจริงในขณะที่ปฏิสนธิว่าเกิดจากไข่และเชื้อของบุคคลใด
คณะรัฐมนตรี

ส่งพร้อมหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๓๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถงึ สำ�นักเลขาธิการ
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ในปัญหาเรือ่ งนีค้ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) ทีไ่ ด้เคยวินจิ ฉัยไว้ในบันทึก เรือ่ งการใช้สทิ ธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และการศึกษาของบุตรที่เกิดจากการผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน๑ โดยเห็นว่า การจะถือว่าผู้ใด
เป็นบิดาและมารดาของทารกทีค่ ลอดออกมานัน้ ต้องเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” ซึ่งต้องเป็นการคลอด
ตามสภาพความเป็นจริงคือสภาพในขณะทีอ่ อกจากครรภ์มารดา ประกอบกับ มาตรา ๑๕๓๖๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึง่ บัญญัตวิ า่ เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของชายผูเ้ ป็นสามี เมือ่ ได้พจิ ารณาตามข้อเท็จจริงทีห่ ารือนี้ แม้จะปรากฏว่านายวิจารณ์ จิณะเสน และนางภัทรานิษฐ์
จิณะเสน จะเป็นเจ้าของเชื้ออสุจิและไข่ที่นำ�ไปฝังตัวในมดลูกของนางขวัญจิรา แดงเตี้ย ซึ่งเป็นหญิงที่มีสามีแล้ว
ก็ตาม แต่เมื่อนางขวัญจิราฯ เป็นผู้ตั้งครรภ์และคลอดทารกแฝดสามคน จึงกล่าวได้ว่านางขวัญจิราฯ เป็นมารดา
โดยชอบด้วยกฎหมายของทารก และเมือ่ นางขวัญจิราฯ เป็นภริยาของนายอนุชติ แดงเตีย้ ในขณะคลอด นายอนุชติ ฯ
จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกทั้งสาม ดังนั้น รายการชื่อบิดา
และมารดาที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะลงในสูติบัตรของทารกแฝดสามคนในเบือ้ งต้น จึงได้แก่ นายอนุชติ แดงเตีย้
และนางขวัญจิรา แดงเตีย้ ส่วนการทีน่ ายอนุชติ แดงเตีย้ จะปฏิเสธว่าทารกทีค่ ลอดมาไม่ใช่บตุ รของตนหรือนายวิจารณ์
จิณะเสน จะอ้างว่าทารกที่คลอดมาเป็นบุตรของตนนั้น ทั้งสองก็ต้องไปดำ�เนินการทางศาลต่อไป และเมื่อศาล
วินจิ ฉัยเป็นประการใดแล้ว การแก้ไขรายการในทะเบียนและสูตบิ ตั รจึงดำ�เนินการต่อไปได้ตามคำ�วินจิ ฉัยของศาล
					
				

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๐
“…ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักของสภาพบุคคลไว้ในมาตรา ๑๕ ว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้ว
อยู่รอดเป็นทารก เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติขยายคำ�ว่า “ทารก” ไว้ว่าหมายถึงทารกในครรภ์มารดา กล่าวคือ
บุตรที่เกิดนั้นต้องเกิดจากครรภ์มารดาของผู้เป็นบุตร นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังได้วางหลักฐานครอบครัวไว้ในบรรพ ๕
มาตรา ๑๕๔๖ ว่าในกรณีที่ หญิงชายไม่สมรสกัน เด็กที่เกิดจากหญิงให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น แต่ถ้าหญิงชายสมรสกัน
เด็กทีเ่ กิดจากหญิงขณะทีเ่ ป็นภริยาชายมาตรา ๑๕๓๖ ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นบุตรของหญิงชายนัน้ แต่ถา้ หาก การสมรสสิน้ สุดลง มาตรา ๑๕๓๖
ได้วางหลักไว้ว่าเด็กเกิดแต่หญิงภายในสามร้อยสิบวันนับแต่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย
ผู้เป็นสามี และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก มาตรา ๑๖๐๔ ก็ได้บัญญัติยืนยันหลักไว้ว่าบุคคลธรรมดาจะเป็น
ทายาทได้ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา ๑๕ ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายใน
สามร้อยสิบวันนับแต่เจ้ามรดกตายเป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกตาย สรุปแล้วเห็นว่ากฎหมายบัญญัติรับรองเฉพาะบุตรที่เกิด
จากครรภ์ของหญิงผู้เป็นมารดาเท่านั้น ดังนั้น บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยการนำ�เชื้ออสุจิของสามีผสมกับไข่ของภริยาและให้
หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หญิงซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทน และคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น ส่วนหญิงที่เป็นเจ้าของไข่
แต่มิได้เป็นผู้ตั้งครรภ์จึงหาอาจอ้างว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของทารกนั้นไม่ ส่วนชายเจ้าของ
เชือ้ อสุจกิ ม็ ไิ ด้เป็นสามีของหญิงผูต้ งั้ ครรภ์จงึ ไม่อาจอ้างว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของทารกนัน้ เช่น
เดียวกัน…” (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๔๓)
๒
มาตรา ๑๕ สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
๓
มาตรา ๑๕๓๖ เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวัน นับแต่วนั ทีก่ ารสมรสสิน้ สุดลง ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี
ให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ
หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น
๑
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คำ�สั่งไม่รับคำ�ฟ้องไว้พิจารณา
ศาลปกครองขอนแก่น
คดีหมายเลขดำ�ที่ ๕๖/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๔/๒๕๕๐
เรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำ�สั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ฯลฯ
ข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นบุตรของคนต่างด้าวโดยมีบดิ าสัญชาติจนี และมารดาสัญชาติเวียดนาม
เกิดที่อำ�เภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นขณะนัน้ และได้เลขประจำ�ตัว
ประชาชนหมายเลข ๓-๔๘๙๙-๐๐๐๕๓-๗๕-๔ ต่อมาโดยผลของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ที่กำ�หนดให้ถอนสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคน
ต่างด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิด บิดาหรือมารดานั้น
เป็น (๑) ผูท้ ไี่ ด้รบั การผ่อนผันให้พกั อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย (๒) ผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาต
ให้เข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเพียงชัว่ คราว หรือ (๓) ผูท้ เ่ี ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง...ซึง่ มีผลเป็นการถอนสัญชาติไทยของผูฟ้ อ้ งคดีดว้ ย เมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๗
สำ�นักทะเบียนเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้จำ�หน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน
(ทร. ๑๔) บ้านเลขที่ ๑๕๕/๒ ถนนธำ�รงประสิทธิ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แล้วเพิม่ ชือ่
ในทะเบี ย นบ้ า นกลาง (ทร. ๑๓) ซึ่ ง เป็ น ทะเบี ย นบ้ า นใช้ สำ � หรั บ คนที่ เ ข้ า เมื อ งโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
แต่อยูใ่ นลักษณะชัว่ คราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ เป็นการดำ�เนินการตามระเบีบบสำ�นักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าทางราชการได้อนุมัติสัญชาติไทยแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำ�ร้องขอมีสัญชาติที่ยื่นต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านสำ�นักทะเบียนที่มีภูมิลำ�เนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ
ให้สัญชาติไทยแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยได้รับการกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประชาชน
ของผูฟ้ อ้ งคดีหมายเลข ๘-๔๘๙๙-๘๘๐๐๘-๒๕-๔ ซึง่ หมายความว่าผูฟ้ อ้ งคดีถกู จัดประเภทของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นระบบ
ทะเบียนราษฎรประเภทที่ ๘ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่โดยการเกิด ผู้ฟ้องคดีจึงทำ�คำ�ร้องเป็นหนังสือ
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ยื่นต่อสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
ขอให้ตรวจสอบประวัติของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาคืนสัญชาติไทยโดยการเกิดแก่ผู้ฟ้องคดี นายทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองนครพนมพิจารณาแล้วมีคำ�สั่งในคำ�ขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ระบุว่าการขอ
สัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ได้อยู่ในอำ�นาจของนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่ามีคำ�สั่งทางปกครองไม่อนุญาต
ตามคำ�ขอของผู้ฟ้องคดี

277
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ บัญญัติว่า
“ในพระราชบัญญัตินี้... “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่าข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล...
สัญชาติ...และข้อมูลอื่นที่จำ�เป็นการดำ�เนินงานทะเบียนต่างๆ ในพระราชบัญญัตินี้” และมาตรา ๑๔ กำ�หนดให้
เจ้าของประวัติซึ่งปรากฏในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรอาจขอให้นายทะเบียนดำ�เนินการได้ที่สำ�นักทะเบียน
ในวันเวลาราชการ ดังนี้ (๒) แก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำ�ให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อได้รับคำ�ขอตาม (๒) ให้นายทะเบียนมีคำ�สั่งโดยเร็ว คำ�สั่งของ
นายทะเบียนที่ไม่รับคำ�ขอ หรือไม่ดำ�เนินการตามคำ�ขอทั้งหมดหรือบางส่วน ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รับทราบคำ�สัง่ จากนายทะเบียนกลาง และตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกันกำ�หนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้อำ�นวยการทะเบียนกลางมีหน้าที่รับผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงต้องดำ�เนินการผ่านผู้ถูกฟ้องคดีก่อน คดีนี้เจตนาการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีที่อ้างถึงกรณีตอบข้อหารือของ
ผู้ถูกฟ้องคดีรายนางสาวชีต้า ธนฐิติวงศ์ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าคดีของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่อาจเยียวยา
ความเดือดร้อนเสียหายได้เช่นเดียวกับกรณีทผ่ี ถู้ กู ฟ้องคดีตอบข้อหารือดังกล่าว และเป็นความเข้าใจของผูฟ้ อ้ งคดีเอง
ว่าเมือ่ แก้ไขหมายเลขประจำ�ตัวจากบุคคลประเภท ๘ กลับไปเป็นบุคคล ๓ อาจดำ�เนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย
แต่คำ�ร้องที่ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนนเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ระบุเหตุที่ผู้ฟ้องคดี
เคยมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดมาก่อนทีจ่ ะถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๓๓๗ และได้สญ
ั ชาติ
ไทยตามคำ�สั่งของรัฐมนตรี ขอให้มีการตรวจสอบประวัติและพิจารณาให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่ผู้ฟ้องคดี
เป็นผลให้นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนมสั่งการว่าการขอสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ได้อยู่ในอำ�นาจ
ของนายทะเบียนท้องถิน่ จึงเห็นว่าไม่วา่ กรณีจะเป็นว่านายทะเบียนเข้าใจความประสงค์ของผูฟ้ อ้ งคดีอย่างไรก็ตาม
แต่การปฏิเสธของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ย่อมเป็นคำ�สั่ง
ไม่รับคำ�ขอหรือไม่ดำ�เนินการตามคำ�ขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำ�สั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นคดีปกครองอยู่ใน
อำ�นาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำ�สั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่โดยที่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอนหรือวิธีการสำ�หรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อมีการดำ�เนินการตามขั้นตอน
และวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายใน
เวลาทีก่ ฎหมายนัน้ กำ�หนด เมือ่ ข้อเท็จจริงคดีน้ี ผูฟ้ อ้ งคดีรบั ว่าเมือ่ ทราบคำ�สัง่ ของนายทะเบียนเทศบาลเมืองนครพนม
เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ แล้วไม่ได้มีหนังสืออุทธณณ์คัดค้านหรือโต้แย้งคัดค้านต่อนายทะเบียนผู้มีคำ�สั่ง
ไม่อนุญาตตามคำ�ขอ หรือต่อหน่วยงานทางปกครองใดฯ ขณะที่นำ�คดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
จึงถือได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดียงั มิได้อทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ กำ�หนด ฉะนั้น ในขณะยื่นคำ�ฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิได้ดำ�เนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะ ต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดียังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้
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ทั้งนี้โดยที่เป็นคำ�สั่งทางปกครองที่อาจอุธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำ�หนดไว้ความว่าหน่วยงานทางปกครองจะต้องระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยืน่ คำ�อุทธรณ์หรือคำ�โต้แย้ง และระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ดว้ ย
และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำ�หนดว่า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว
ให้ระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่ง
ทางปกครองหากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลเมืองนครพนมผูท้ �ำ คำ�สัง่ ทางปกครองเมือ่ วันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๙ มิได้แจ้งสิทธิอทุ ธรณ์ดงั กล่าวให้ผฟู้ อ้ งคดีทราบ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ยังคงมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยภายในกำ�หนดหนึง่ ปีนบั แต่วนั ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีทราบคำ�สัง่ ปฏิเสธ
ของนายทะเบียนเทศบาลเมืองนครพนมดังกล่าว
ศาลจึงมีคำ�สั่งไม่รับคำ�ฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำ�หน่ายคดีออกจากสารบบความแต่ไม่ตัดสิทธิ
ที่ผู้ฟ้องคดีจะนำ�คดีมาฟ้องเป็นคดีใหม่เมื่อได้้ดำ�เนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอน
และวิธีการตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะแล้ว
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ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๔๔
“สถานะของบุคคล” ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคลและสิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวกับการเป็นบุคคล โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือ
ไม่ต้องพิจารณาจากความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักสถานะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
รวมทัง้ ความสามารถในการใช้สทิ ธิและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละคนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับผูม้ สี ถานะนัน้
และใช้ยันบุคคลได้ทั่วไป สถานะของบุคคลจะเกิดขึ้นหรือเปลื่ยนแปลงไปได้ก็เฉพาะตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
เท่านั้นซึ่งสถานะดังกล่าวอาจจะเป็นสถานะของบุคคลในประเทศชาติ เช่น สัญชาติของบุคคล หรือสถานะ
ในครอบครัว เช่น เพศ อายุ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา และความสามารถของบุคคล เป็นต้น ส�ำหรับสถานะ
ของบุคคลทีไ่ ด้มาจากต�ำแหน่งนัน้ มิใช่คณ
ุ สมบัตหิ รือลักษณะทางกฎหมายทีเ่ ป็นฐานส�ำคัญผูกพันอยูก่ บั ตัวบุคคล
ในลักษณะเช่นเดียวกับสถานะในประเทศหรือสถานะครอบครัว ทัง้ อาจเปลีย่ นแปลงได้งา่ ยโดยการเปลีย่ นต�ำแหน่งนัน้
ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฐานะ ตะแหน่งหน้าที่ และการด�ำรงชีวิตเพราะถูกลงโทษทางวินัย
จึงมิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญญัติดังกล่าว
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คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. ๒ ชช/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๗/๒๕๔๘
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำ�สั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สำ�หรับข้อพิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นรวม ๑,๒๔๓ คน
เดิมเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านสำ�หรับบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่
ในลักษณะชัว่ คราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ท.ร. ๑๓) โดยมีสถานะเป็นชนกลุม่ น้อย
ในประเทศไทย ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๑ ได้จดั ทำ�ทะเบียนประวัตแิ ยกเป็นกลุม่ ต่าง ๆ ไว้รวม ๑๖ กลุม่ ต่อมาในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ บุคคลดังกล่าวแต่ละรายหรือรวมกันเป็นกลุม่ ได้ทยอยกันยืน่ คำ�ร้องต่อนายทะเบียน
อำ�เภอแม่อายเพือ่ ขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทย และบางส่วนซึง่ ได้ยน่ื คำ�ร้องเพือ่ ขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๔) ด้วยโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวเดิมเคยมีสัญชาติไทย
ตามหลักสายโลหิตจากบิดามารดาและเคยมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนมาก่อน แต่ได้ย้ายไปทำ�กินในที่แห่งอื่น
เมื่อกลับมาอยู่ที่ภูมิลำ�เนาเดิมและได้มาขอทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนที่อำ�เภอแม่อายแต่ไม่สามารถกระทำ�ได้
เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีอ่ า้ งว่ากรณีทเ่ี กิดไฟไหม้ทว่ี า่ การอำ�เภอแม่อายในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทำ�ให้หลักฐานทางทะเบียนบ้าน
ถูกไฟไหม้เสียหายจึงไม่มีข้อมูลในการจัดทำ�ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนได้ ประกอบกับในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการกวดขันเกี่ยวกับหลักฐานทะเบียนราษฎรโดยได้ออกประกาศว่าหากครอบครัวใด
ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรจะต้องถูกผลักดันออกจากราชอาณาจักรบุคคลกลุ่มดังกล่าวเกรงจะถูกผลักดัน
ออกนอกราชอาณาจักรจึงต้องไปจัดทำ�ประวัติเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยดังกล่าว ทำ�ให้สถานะของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเปลี่ยนไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำ�สั่งอนุมัติให้เพิ่มชื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๔) โดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๗ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ (๓) ของระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียน
เป็นหนังสือในนามชมรมกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ นอำ�เภอแม่อาย ว่ามีการกระทำ�การร่วมกันทุจริตโดยเจ้าหน้าทีแ่ ละราษฎร
ในอำ�เภอแม่อายในการทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนและแก้ไขสัญชาติโดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นจำ�นวน ๒ ชุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ได้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเก็บรักษาเอกสารกำ�หนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงของอำ�เภอแม่อาย และคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ของอำ�เภอแม่อาย
รวม ๙๓๔ คำ�ร้อง รายการบุคคลจำ�นวน ๒,๒๒๙ คน พบว่า บางคำ�ร้องมีรายการไม่ถูกต้องเนื่องจากมีประวัติ
เป็นชนกลุม่ น้อยและมิได้มสี ญ
ั ชาติไทยจำ�นวน ๓๗๖ คำ�ร้อง รายการบุคคลจำ�นวน ๑,๒๔๓ คน อธิบดีกรมการปกครอง
จึงสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำ�เนินการจำ�หน่ายรายการที่ไม่ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๓ จึงได้ออกประกาศอำ�เภอแม่อาย ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เรือ่ ง การจำ�หน่าย ยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคล
กรณีการขอแก้ไขสัญชาติเป็นสัญชาติไทยและเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ในอำ�เภอแม่อาย โดยในชัน้ นี้
จะต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นเสียก่อนว่า การออกคำ�สัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ ทัง้ ๒ ช่วงเวลาได้ด�ำ เนินการตามหลักเกณฑ์
และขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้หรือไม่ ก่อนทีจ่ ะพิจารณาเนือ้ หาในรายละเอียดตามคำ�ฟ้องของผูฟ้ อ้ งคดีแต่ละรายว่า
การดำ�เนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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โดยเห็นว่า ในการดำ�เนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนต่างๆ
ในการดำ�เนินการทางปกครองไว้ โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ให้การดำ�เนินการทางปกครองดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง
มีประสิทธิภาพรักษาประโยชน์สาธารณะและเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ยังได้กำ�หนดมาตรฐานในการดำ�เนินการทางปกครองเอาไว้โดยให้นำ�เอาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในกฎหมายนีไ้ ปใช้บงั คับในการดำ�เนินการทางปกครองนัน้ ด้วย ในกรณีทกี่ ฎหมายนัน้ มิได้ก�ำ หนดวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองไว้โดยเฉพาะหรือกำ�หนดวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองไว้แต่มมี าตรฐานในการปฏิบตั ริ าชการต่�ำ กว่า
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งในการดำ�เนินการกฎหมายได้กำ�หนดวิธีการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมการ และการดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี
คำ�สั่งทางปกครองไปจนถึงการออกคำ�สั่งทางปกครอง โดยในการออกคำ�สั่งทางปกครอง นอกจากเจ้าหน้าที่
ผู้ออกคำ�สั่งทางปกครองจะต้องมีอำ�นาจตามที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว ก็จะต้องใช้อำ�นาจนั้นอย่างถูกต้องภายใน
กรอบที่กฎหมายนั้นกำ�หนดไว้ และถ้ากฎหมายนั้นกำ�หนดให้เจ้าหน้าที่สามารถมีดุลพินิจในกรณีดังกล่าวได้
ก็จะต้องใช้ดลุ พินจิ ในกรณีนนั้ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้วยกล่าวโดยสรุปก็คอื ในการสร้างนิตสิ มั พันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับบุคคล เพือ่ ก่อเปลีย่ นแปลง โอนสงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคลเฉพาะรายไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีอำ�นาจตามกฎหมายที่บัญญัติ
ให้อำ�นาจไว้จึงสามารถกระทำ�ได้ และจะต้องใช้อำ�นาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้
ซึง่ ในกรณีของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ ทีม่ คี �ำ สัง่ อนุมตั เิ พิม่ ชือ่ ให้กลุม่ บุคคลผูย้ น่ื คำ�ร้องขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทย
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนโดยรวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วยนั้นเป็นกรณี
ที่ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลดังกล่าวแสดงเจตนาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น เพื่อให้พิจารณาและมีคำ�สั่งให้
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยอ้างว่าเป็นบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วแต่ได้ย้ายที่ท�ำ กินไปที่
แห่งอืน่ เมือ่ กลับมาทีอ่ �ำ เภอแม่อายแล้วไม่สามารถมาขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือขอมีบตั รประจำ�ตัว
ประชาชนได้ จึงได้มายืน่ คำ�ร้องขอต่อผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓ ให้ด�ำ เนินการอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
และออกบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้พิจารณาคำ�ร้องขอดังกล่าวและใช้อำ�นาจตาม
มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๙๔ ข้อ ๙๗ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๑๕ (๓) ของระเบียบสำ�นักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดทำ�ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจของนายอำ�เภอทีจ่ ะสามารถอนุมตั เิ พิม่ ชือ่ และรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้านได้ หากได้มีการสอบสวนเจ้าบ้านบิดามารดาหรือญาติพี่น้องหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ประกอบการพิจารณาและมีคำ�สั่งอนุมัติตามคำ�ร้องขอดังกล่าวทำ�ให้สัญชาติและสถานะในทางทะเบียนราษฎร
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นการถาวร คำ�สั่งอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ดังกล่าว จึงเป็นคำ�สั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อันมีผลให้กลุม่ บุคคลดังกล่าวและผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั การแก้ไขสัญชาติให้เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยและเป็นผูม้ ชี อ่ื ในทะเบียนบ้าน
(ท.ร. ๑๔) แล้ว สามารถขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนได้
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ต่อมาเมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รบั การสัง่ การจากอธิบดีกรมการปกครองให้ด�ำ เนินการจำ�หน่ายรายการ
ที่ไม่ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยเห็นว่าการดำ�เนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คนเดิมที่อนุมัติ
ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ดังกล่าวนั้น กระทำ�ไปโดยไม่ถูกต้องและได้มีประกาศ
ให้จ�ำ หน่ายชือ่ และรายการบุคคลรวม ๑,๒๔๓ คน ซึง่ รวมทัง้ ผูฟ้ อ้ งคดีออกจากทะเบียนบ้าน ตามประกาศอำ�เภอแม่อาย
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ การดำ�เนินการของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นการดำ�เนินการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในการออกคำ�สั่งอันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเป็นการถาวร
ทำ�ให้บคุ คลกลุม่ ดังกล่าวซึง่ เดิมเคยมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) เคยมีบตั รประจำ�ตัวประชาชนต้องถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยและต้องคืนบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้กบั ทางราชการ คำ�สัง่ ดังกล่าว
จึงเป็นคำ�สั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึง่ ออกมาลบล้างคำ�สัง่ แรกของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓ ซึง่ ออกคนละช่วงเวลากันทัง้ หมด ซึง่ กฎหมายดังกล่าวได้ก�ำ หนด
หลักเกณฑ์วิธีการในการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกคำ�สั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าวเอาไว้
ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยบัญญัติให้ในกรณีที่คำ�สั่งทางปกครองอาจกระทบถึง
สิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนเสียก่อน ดังนัน้ ในการออกประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ดังกล่าวจึงต้องดำ�เนินการแจ้งข้อเท็จจริงให้บุคคลทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวได้ทราบ
เพื่อจะได้มีโอกาสได้รับทราบความเป็นมาของการออกประกาศดังกล่าวและสามารถโต้แย้งคัดค้านหรือแสดง
พยานหลักฐานใดๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้พิจารณาทบทวนหรือตรวจสอบข้อโต้แย้งคำ�คัดค้านนั้นได้
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
จากประกาศดังกล่าวได้ทราบว่าจะต้องถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) จะต้องเปลี่ยนสถานะ
จากสัญชาติไทยไปเป็นชนกลุ่มน้อย ทำ�ให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆ โดยอ้าง
เหตุผลเพียงว่าการดำ�เนินการดังกล่าวมิใช่การเพิกถอนรายการสัญชาติของผู้ฟ้องคดี และกลุ่มบุคคลผู้ถูกถอน
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมิได้เป็นการดำ�เนินการที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏก็เป็นข้อเท็จจริงทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้ให้ไว้ในคำ�ขอซึง่ เป็นข้อเท็จจริงทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเคยทราบแล้วประกอบ
กับมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ให้อำ�นาจไว้
จึงไม่จำ�เป็นต้องเรียกผู้ฟ้องคดีกับพวกมาชี้แจง นั้น เห็นว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวยังไม่มีเหตุผล
เพียงพอที่จะรับฟังได้ เนื่องจากในการมีประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดังกล่าว
เป็นการออกคำ�สัง่ ทางปกครองคำ�สัง่ ใหม่ โดยคำ�สัง่ ดังกล่าวเกิดจากดุลพินจิ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ เอง มิได้เกิดจากคำ�ขอ
โดยเจตนาของผูฟ้ อ้ งคดีทง้ั หมดแต่อย่างใด ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ จึงควรต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบทุกคน
ได้ทราบก่อนที่จะออกคำ�สั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะอ้างว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวผูฟ้ อ้ งคดีทกุ คนเคยทราบอยูแ่ ล้วมิได้ เมือ่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓
มิได้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว อันถือเป็นสาระสำ�คัญของการออกคำ�สั่งทางปกครอง
ประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวจึงเป็นคำ�สั่งทางปกครองที่ออกโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย และเมือ่ ประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเป็นคำ�สั่งทางปกครอง
ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีผลให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากคำ�สัง่ ดังกล่าวรวม ๑,๒๔๓ คนกลับคืนสูส่ ถานะเช่นเดิม
ตามสถานะทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ ได้เคยมีค�ำ สัง่ อนุมตั ไิ ว้ทง้ั หมด และเมือ่ เห็นว่าประกาศของผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๓ ดังกล่าว
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เป็นคำ�สั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำ�เนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการมีคำ�สั่งทางปกครองแล้ว จึงไม่จำ�ต้องพิจารณาในประเด็นเนื้อหาในรายละเอียดตามคำ�ฟ้องของผู้ฟ้องคดี
แต่ละรายอีกต่อไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
เป็นคำ�สั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้พิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวนั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย แต่ไม่เห็นพ้องด้วยที่จะให้คำ�พิพากษามีผลเฉพาะผู้ฟ้องคดีเพียงแปดร้อยสี่สิบคนเท่านั้น
จึงพิพากษาแก้คำ�พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนประกาศเรื่อง การจำ�หน่าย
ยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคล กรณีการขอแก้ไขสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และเพิม่ ชือ่ ลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)
ในพื้นที่อำ�เภอแม่อาย ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งฉบับ และให้มีผลต่อผู้ถูกกระทบ
จากประกาศดังกล่าวทุกคน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ�พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

@@@@@@@@@

284

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘/๒๕๒๔

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๑, ๒๔
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีความว่า “ให้ถอนสัญชาติไทย
ของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ฯลฯ” คำ�ว่า “บิดา”
ดังกล่าวน่าจะหมายถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะเห็นได้ว่า คำ�ว่า “บิดา” ที่ใช้ในพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
มาตรา ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๒๑ และ ๒๔ ซึ่งมีความหมายถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ได้ระบุ
ใช้คำ�ว่า “บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ไว้แต่อย่างใด เว้นแต่กรณีใดประสงค์จะเน้นให้แตกต่างจากบิดาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงจะบัญญัตไิ ว้โดยชัดแจ้ง เช่นในมาตรา ๑๘ ทีร่ ะบุวา่ มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดา
ทีช่ อบด้วยกฎหมายเป็นต้น ดังนัน้ คำ�ว่าบิดาเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่าวจึงหมายความถึงว่า
บิดาที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
@@@@@@@@@

คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๖๐/๒๕๓๓
ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗
พ.ร.บ.บัตรประจำ�ตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
การที่จำ�เลยที่ ๑ อ้างว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นคนต่างด้าว ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗ โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ เป็นบุตร จึงถูกถอนสัญชาติไทยด้วย และไม่ยอมออกบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ให้แก่โจทก์ท่ี ๔ ถือได้วา่ เป็นการโต้แย้งสิทธิเรือิ่ งสัญชาติของโจทก์ท่ี ๒ ถึงที่ ๕ แล้ว โจทก์ท่ี ๒ ถึงที่ ๕ จึงมีอ�ำ นาจฟ้อง
บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ นัน้ จะต้องปรากฏว่าบุคคลนัน้ มีบดิ าเป็นคนต่างด้าว หรือ มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏ
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยขณะที่เกิดนั้นโจทก์ที่ ๑
ผู้เป็นมารดาเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๗ (๓) โจทก์ท่ี ๒ ถึงที่ ๕ จึงได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทยด้วย แม้ภายหลังโจทก์ที่ ๑
ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ก็หาเป็นผลให้โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ ต้องถูกถอน
สัญชาติไทยไปด้วยไม่ การจะออกบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้แก่ผู้ใดนั้นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย
จะต้องพิจารณาว่าผูย้ นื่ คำ�ขอมีบตั รประจำ�ตัวประชาชน มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามกฎหมายเสียก่อนศาลจึงไม่อาจ
บังคับให้จำ�เลยทั้งสามซึ่งเป็นพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายออกบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้แก่โจทก์ที่ ๔ ได้
@@@@@@@@@
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๔๔/๒๕๓๓
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓), ข้อ ๒
ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕, ๑๗๒
			 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) ที่ให้ถอนสัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็นผู้ที่มาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองนั้น ข้อความที่ว่า “ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย” ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงคนต่างด้าว
ทีม่ ไิ ด้มภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นข้อความทีใ่ ช้ถอ้ ยคำ�ติดต่อกันตลอดไม่มลี กั ษณะทีจ่ ะให้เข้าใจ
ได้ว่าต้องการจะให้แยกความหมายของคำ�ว่า “เข้ามา” กับคำ�ว่า “อยู่” ออกจากกันเหมือนดังที่บัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ ทีใ่ ช้ค�ำ ว่า “เข้ามาหรืออยู”่ ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าต้องการให้มผี ล
บังคับถึงคนต่างด้าวทัง้ ทีเ่ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรกับที่อยู่ในราชอาณาจักรอยู่แล้วโดยมิได้เดินทางมาจาก
นอกราชอาณาจักรด้วยโดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) เป็นกฎหมายที่มีลักษณะถอนสิทธิ
ของบุคคลจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด ดังนัน้ กรณีของนาง ท. มารดาโจทก์ทง้ั สามเกิดในราชอาณาจักรไทย
แม้จะถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) กลายเป็นคนต่างด้าวและอยูใ่ น
ราชอาณาจักรไทยต่อมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก็มใิ ช่เป็นผูท้ เ่ี ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยตามความหมายแห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติดังกล่าว โจทก์ทั้งสามเป็นบุตรนาง ท. และเกิดในราชอาณาจักรไทยจึงมิใช่บุคคลตามข้อ ๑
แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ แม้โจทก์ทงั้ สามจะเกิดภายหลังทีป่ ระกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗
ใช้บังคับแล้วก็ไม่ต้องด้วยกรณีที่จะไม่ได้สัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๒ โจทก์ทั้งสาม
จึงได้สญ
ั ชาติไทย ตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๓) และไม่ถกู ถอนสัญชาติไทยโดยประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) แม้จะปรากฏตามคำ�ฟ้องว่าโจทก์ระบุชอ่ื นาย ส. เป็นจำ�เลยโดยไม่ระบุต�ำ แหน่ง
ของจำ�เลยในฐานะเป็นนายอำ�เภอมาด้วยก็ตามแต่การจะพิจารณาว่าโจทก์ฟอ้ งจำ�เลยในฐานะใดนัน้ จะต้องพิจารณา
ถึงข้อความในฟ้องประกอบกันด้วย ซึง่ โจทก์บรรยายฟ้องไว้แล้วว่าจำ�เลยเป็นข้าราชการมีต�ำ แหน่งเป็นนายอำ�เภอ
เมือ่ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของโจทก์ได้ยน่ื คำ�ร้องขอให้จดทะเบียนให้โจทก์เป็นคนสัญติไทยต่อจำ�เลย จำ�เลยมีหน้าที่
จดทะเบียนสัญชาติไทย ให้แก่โจทก์แต่จ�ำ เลยเพิกเฉยจึงถือว่าโจทก์ได้ฟอ้ งจำ�เลยในฐานะเป็นนายอำ�เภอแล้วโจทก์
หาได้ฟ้องจำ�เลยในฐานะส่วนตัวไม่ ปรากฏว่าเมื่อบิดาของโจทก์ทั้งสามได้ยื่นคำ�ร้องต่อจำ�เลยให้จดทะเบียน
ให้โจทก์ทั้งสามเป็นคนสัญชาติไทย แต่จำ�เลยเพิกเฉยการกระทำ�ของจำ�เลยเป็นการโตแย้งสิทธิของโจทก์
ในเรื่องสัญชาติแล้ว โจทก์มีอำ�นาจฟ้องจำ�เลยในฐานะนายอำ�เภอ ให้จดทะเบียนสัญชาติไทยให้แก่โจทก์ได้
@@@@@@@@@
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๑๑/๒๕๓๔
ป.อ. มาตรา ๒, ๓, ๓๖๘
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑
เมือ่ หัวหน้าคณะปฏิวตั ยิ ดึ อำ�นาจการปกครองแผ่นดินได้ส�ำ เร็จหัวหน้าคณะปฏิวตั ยิ อ่ มมีอ�ำ นาจออกประกาศ
หรือคำ�สัง่ อันถือเป็นกฎหมายใช้บงั คับแก่ประชาชนได้ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
มิใช่คำ�สั่งที่มีผลทำ�ให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญาแต่เป็นเรื่องของการให้ถอนสัญชาติไทยของบุคคลบางจำ�พวก
แม้จะมีผลย้อนหลังกระทบถึงสิทธิของจำ�เลยและประชาชน ก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เมื่อจำ�เลยเกิด
ในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยมีบิดามารดาเป็นคนญวนอพยพจำ�เลยจึงถูกถอนสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว จำ�เลยมิใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทยแต่เป็นคนญวนอพยพซึ่งต้องอยู่ใน
เขตควบคุมจังหวัดหนองคายตามประกาศและคำ�สั่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคำ�สั่งของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายจำ�เลยออกนอกเขตจังหวัดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด จึงเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบตั ิ
ตามคำ�สั่งของเจ้าพนักงานเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

@@@@@@@@@

คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๘๑/๒๕๓๗
ป.อ. มาตรา ๙๐, ๑๕๗, ๑๖๒
จำ�เลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองประจำ�ที่ทำ�การปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร ได้กรอกข้อความในสูตบิ ตั รและรับรองการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จแล้วเพิม่ ชือ่ บุคคลลงในทะเบียนบ้านเป็นการ
กระทำ�ด้วยเจตนาเพือ่ วัตถุประสงค์เดียวกันเป็นการกระทำ�กรรมเดียว การทีจ่ �ำ เลยจัดทำ�เอกสารเกีย่ วกับทะเบียน
บ้านโดยฝ่าฝืนระเบียบทีก่ รมการปกครองกำ�หนดข้อบังคับไว้ ได้ชอื่ ว่าเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบเพือ่ ให้เกิด
ความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ราชการกรมการปกครองอยู่ในตัวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗
@@@@@@@@@
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่  ๗๓๗๖/๒๕๓๗
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗, ๗ ทวิ
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔, ๕, ๑๐, ๑๑
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ ข้อความทีว่ า่ “บิดาเป็นคนต่างด้าว” นัน้ คำ�ว่า “บิดา”
หมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อความที่ว่า “ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง” คำ�ว่า “ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย” หมายถึงผู้ที่มิได้มีภูมิลำ�เนาอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยแต่เดินทางเข้ามาเพื่อพักอาศัยในราชอาณาจักรไทย ? เมื่อ ล. มิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของโจทก์ทั้งหกเพราะมิได้จดทะเบียนสมรสกับ จ. มารดาโจทก์ทั้งหก และ จ. เป็นคนเกิดในราชอาณาจักรไทย
แม้จะถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) และกลายเป็นคนต่างด้าว
ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ. ก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) โจทก์ทั้งหกจึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยบิดาเป็นคนต่างด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะเกิดบิดา
หรือมารดาเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ดังนั้น
การที่ จ. ถูกถอนสัญชาติไทยไม่ทำ�ให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) ไปด้วย และไม่ทำ�ให้โจทก์ที่ ๖ ซึ่งเกิดภายหลังที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
ใช้บังคับเข้ากรณีไม่ได้สัญชาติไทยตามข้อ ๒ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ บัญญัติให้บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑)
แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. นีม้ ผี ลใช้บงั คับกับผูท้ เ่ี กิดก่อนวันที่ พ.ร.บ. นีใ้ ช้บงั คับด้วย
และขณะที่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ เกิด จ. ยังไม่ถูกถอนสัญชาติไทย โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ จึงเป็นผู้เกิดโดยมารดา
เป็นผู้มีสัญชาติไทย โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามบทบัญญัติมาตรา ๗ (๑)
ดังกล่าว และ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ บัญญัตใิ ห้น�ำ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ ทวิ แห่ง
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ. นีม้ ผี ลใช้บงั คับกับผูท้ เ่ี กิดก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ ใช้บงั คับด้วย
แม้เป็นผลให้ จ. ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๒) ประกอบมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึง่
กลายเป็นบุคคลที่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แต่บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม ก็ต้องใช้บังคับกับ จ. ตั้งแต่วันที่
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงั คับเป็นต้นไป ซึง่ เป็นวันหลังจากวันทีโ่ จทก์ท่ี ๖ เกิด ขณะโจทก์ท่ี ๖ เกิด
จ. ยังไม่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม อีกทั้ง ล. บิดาโจทก์ที่ ๖ เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดา ล. เป็นคนสัญชาติญวน
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ซึง่ เข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยมีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว ล. จึงมิใช่เป็นผูท้ เ่ี ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
โดยไม่รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม เมือ่ ถือไม่ได้วา่ ในขณะโจทก์ท่ี ๖
เกิด บิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึง่ มิได้สมรสกับมารดาหรือมารดาของโจทก์ท่ี ๖ เป็นผูท้ เ่ี ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง โจทก์ที่ ๖ จึงได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๒) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ดังนั้นโจทก์ทั้งหกไม่เสียสัญชาติไทยเพราะการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๙-๑๕๖๓/๒๕๓๘
ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕
พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๘, ๒๑
จำ�เลยซึง่ เป็นนายทะเบียนคนต่างด้าว มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและออกใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวในกรณี
ทีค่ �ำ ขอของโจทก์เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเมือ่ มิได้ออกใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวดังกล่าวทัง้ ทีโ่ จทก์ได้ยนื่
คำ�ร้องขอต่อจำ�เลยนับถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๒ ปีเศษ ถือว่าจำ�เลยปฏิเสธไม่ออกใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว
ให้เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๕ แล้วจำ�เลยจะอ้างว่า
กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรยังไม่แจ้งให้จ�ำ เลยออกใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวแก่โจทก์ จึงออกใบสำ�คัญ
ประจำ�ตัวคนต่างด้าวไม่ได้เพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหาได้ไม่เพราะกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร
มิใช่นายทะเบียนผู้มีอำ�นาจหน้าที่ออกใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวฯ
มาตรา ๘, ๒๑ บังคับให้คนสัญชาติไทยผูเ้ สียไปซึง่ สัญชาติไทยกลายเป็นคนต่างด้าวต้องไปขอใบสำ�คัญประจำ�ตัว
จากนายทะเบียนในท้องที่ที่ตนอยู่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ตนได้รู้หรือควรรู้ว่าตนได้เสียไปซึ่งสัญชาติไทย
มิฉะนั้นย่อมเป็นความผิด มิใช่เป็นบทบัญญัติจำ�กัดสิทธิของบุคคลดังกล่าวว่าหากไม่ไปยื่นคำ�ขอภายในกำ�หนด
เวลาดังกล่าวแล้วจะไม่มีสิทธิขอให้ออกใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว
@@@@@@@@@

คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๘-๖๒๙/๒๕๓๙
ป.พ.พ. มาตรา ๘๗๗
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘, ๑๒๗, ๑๗๒
สำ�เนาทะเบียนบ้านซึ่งระบุว่าโจทก์เป็นบุตร ฝ. และมีนายทะเบียนรับรองความถูกต้องเป็นเอกสาร
มหาชน ซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าแท้จริงและถูกต้องไม่จำ�ต้องนำ�เจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารดังกล่าวมาสืบประกอบเมือ่ จำ�เลยที่ ๓ ไม่น�ำ สืบโต้แย้งจึงรับฟังได้ หลักฐานเกีย่ วกับค่าเสียหายไม่ใช่เอกสาร
ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘ ต้องการให้แนบมากับคำ�ฟ้องแต่เป็นเรื่องรายละเอียด
ที่นำ�สืบในชั้นพิจารณาได้ แม้โจทก์ไม่ได้แนบหลักฐานดังกล่าวมาท้ายฟ้องด้วยก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์และชอบด้วย
มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง เหตุรถชนกันระหว่างจำ�เลยที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งนั่งมาในรถคันที่
จำ�เลยที่ ๑ ขับได้รับอันตรายสาหัส เกิดจากความผิดของจำ�เลยที่ ๑ ฝ่่ายเดียวโดยขับรถตัดหน้ารถที่จำ�เลยที่ ๒
ขับโดยกระทันหันหาเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการที่จำ�เลยที่ ๒ ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กำ�หนด
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ ไม่จำ�เลยที่ ๒ จึงมิได้ประมาทเลินเล่อ
และไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์จำ�เลยที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค้ำ�จุนรถคันที่จำ�เลยที่ ๒ ขับย่อมไม่ต้องรับผิดด้วย
และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำ�ระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกาย่อมมีอำ�นาจวินิจฉัยให้มีผลถึงจำ�เลยที่ ๒
ซึ่งมิได้ฎีกาด้วยได้
@@@@@@@@@
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๙/๒๕๔๐
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
คำ�แปลหนังสือยืนยันความตกลงด้วยวาจาระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับหัวหน้าคณะผู้แทน
ฝ่ายฝรั่งเศษ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙)
ระบุไว้ว่า “พลเมืองซึ่งได้สัญชาติไทยโดยอาศัยอนุสัญญาฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ จะได้กลับคืน
สู่สัญชาติเดิมของเขาทีเดียวในทันทีที่การโอนอาณาเขตดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นลง พลเมืองซึ่งมีสัญชาติไทย
โดยกำ�เนิด หรือซึง่ ได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมายคงรักษาสัญชาตินไี้ ว้” ไม่มขี อ้ กำ�หนดให้บคุ คลผูไ้ ด้สญ
ั ชาติไทย
โดยอนุสญ
ั ญา ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ. ๒๔๘๔) คงมีสญ
ั ชาติไทยอยูต่ อ่ ไปหากเดินทางออก
จากแขวงจำ�ปาศักดิ์ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการถาวร โจทก์เป็นบุคคลผู้ได้สัญชาติไทยโดยอนุสัญญา
ฉบับวันที่ ๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ. ๒๔๘๔) ไม่ใช่บคุ คลผูไ้ ด้สญ
ั ชาติไทยโดยกำ�เนิด หรือได้รบั สัญชาติไทย
ตามกฎหมาย จึงกลับคืนสู่สัญชาติเดิมของโจทก์ในทันทีที่การโอนอาณาเขตจังหวัดนครจำ�ปาศักดิ์ให้แก่ฝรั่งเศส
เสร็จสิ้นลง ดังนั้น โจทก์จึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยอีกต่อไป
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๒/๒๕๔๒
ป.อ. มาตรา ๕๖
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร มาตรา ๕๐

จำ�เลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ได้ร่วมกับพวกอีกสองคนแจ้ง ความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำ�การ
ตามหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำ�ตัวประชาชนเพื่อให้พวกของจำ�เลยซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทย
มีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ เป็นการกระทำ�ที่กระทบต่อความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศชาติ พฤติการณ์แห่งคดีจงึ ร้ายแรงไม่มเี หตุทจ่ี ะรอการลงโทษให้จ�ำ เลยที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๔ ได้ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ระวางโทษหนักขึ้นกว่า
ที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง นั้นมุ่งหมายเฉพาะผู้ซึ่งกระทำ�ผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นคน
ที่ไม่มีสัญชาติไทยเมื่อจำ�เลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ เป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๕๐ วรรคสอง
คงเป็นความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เท่านั้น
@@@@@@@@@
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๐/๒๕๔๓
ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๕๗, ๑๔๕๙, ๑๕๔๗
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๑)
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐
ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า “ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องทั้งห้ามีว่า ผู้ร้องทั้งห้า
ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติ
โดยการเกิด (๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อน
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับด้วย” ฉะนัน้ ผูร้ อ้ งทัง้ ห้าจะได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ ต้องบังคับตามบทกฎหมาย
ดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้าเกิดนอกราชอาณาจักรไทยจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้ร้องต้องเกิดโดยบิดาหรือมารดา
เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย บิดาตามบทกฎหมายดังกล่าว หมายถึงบิดาตามกฎหมายไม่ได้หมายรวมถึงบิดาซึ่งมิได้มีการ
สมรสกับมารดา หากจะหมายรวมถึงบิดาที่มิได้มีการสมรสกับมารดาด้วยกฎหมายจะบัญญัตไิ ว้โดยแจ้งชัดเช่น
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึง่ เป็นต้น เมือ่ ผูร้ อ้ งทัง้ ห้าเกิดโดยมารดาเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติลาว แม้เกิดจากบิดาผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
แต่ไม่ใช่บดิ าตามกฎหมาย ผูร้ อ้ งทัง้ ห้าย่อมไม่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๗ (๑) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ส่วนหนังสือ
ที่กระทรวงมหาดไทยมีถงึ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อสรุปเกีย่ วกับ
เรื่องสัญชาติของบุคคลตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ว่าผู้เกิดนอกราชอาณาจักรไทย
โดยบิ ด าผู้มีสัญ ชาติ ไ ทยกั บ มารดาผู้มีสัญ ชาติ อ่ืน และบิ ด ามิ ไ ด้ ส มรสกั บ มารดาย่ อ มได้ สัญ ชาติ ไ ทยนั้น
เห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหามีผลลบล้างกฎหมายไม่
@@@@@@@@@

คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๙/๒๕๔๓
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕๗
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗
แม้ผู้คัดค้านจะไม่มีพยานหลักฐานใดมาแสดงว่าผู้ร้องมิได้มีสัญชาติไทยแต่ภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้
ย่อมตกแก่ผู้ร้องที่ต้องนำ�สืบให้ศาลเชือ่ ได้ว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทยโดยกำ�เนิดในประเทศไทย เมือ่ ปรากฏว่าสูติบัตร
ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นของผู้ร้องมิได้อยู่ที่ผู้ร้อง แต่เป็นเอกสารที่นายทะเบียนท้องถิ่นรับรองสำ�เนาถูกต้องเนื่องจาก
ผู้ร้องไปขอคัดมา แสดงว่าพยานหลักฐานดังกล่าวผู้ร้องมาแสดงหาจากในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ร้องไม่ได้แสดง
สำ�เนาทะเบียนบ้านที่อ้างว่าได้ไปค้นแต่ไม่พบซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าเหตุใดจึงไม่พบสำ�เนาทะเบียนบ้านดังกล่าว
และผู้ร้องไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงการเรียนในโรงเรียนหลายแห่งที่อ้างถึง ส่วนภาพถ่ายที่อ้างว่าถ่าย
เมือ่ อายุ ๑๓ ปีนน้ั ก็ไม่มกี ารนำ�สืบทางนิตเิ วชให้นา่ เชือ่ ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน พยานของผูร้ อ้ งคงมีแต่พยานบุคคล
ทั้งสิ้น ซึ่งต่างไม่ได้พบผู้ร้องมาเป็นเวลานานและเบิกความถึงข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่แตกต่างกันและขัดกัน
หลายประเด็น ดังนัน้ พยานหลักฐานของผูร้ อ้ งจึงยังฟังไม่ได้วา่ ผูร้ อ้ งเป็นผูเ้ กิดในประเทศ ผูร้ อ้ งจึงไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดในราชอาณาจักร
@@@@@@@@@
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คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๕๕/๒๕๔๕
ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๑๒, ๑๖
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓, ๔, ๕, ๓๐, ๓๗, ๕๐
การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเป็นการดำ�เนินกระบวนพิจารณาในระบบไต่สวน ซึง่ มุง่ หมายให้ศาล
ทำ�หน้าที่ค้นคว้าหาความจริงและตรวจสอบการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่เป็นสำ�คัญ แม้ตามรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลชัน้ ต้นมีขอ้ ความว่าคูค่ วามประสงค์ให้ศาลวินจิ ฉัยว่า รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
จำ�เลยที่ ๑ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓, ๔, ๕
และ ๓๗ หรือไม่ โดยมิได้กล่าวถึงมาตรา ๓๐ ที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง แต่เมื่อคำ�นึงถึงความประสงค์อันแท้จริง
ของโจทก์แล้วย่อมเห็นได้วา่ โจทก์มงุ่ หมายให้ศาลตรวจสอบการพิจารณาและออกคำ�สัง่ ทางปกครองของจำ�เลยที่ ๑
ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงต้องถือว่าโจทก์ยังประสงค์ให้ศาลพิจารณาและวินิจฉัยว่าการออกคำ�สั่งของ
จำ�เลยที่ ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๓๐ หรือไม่ และถือไม่ได้วา่ เป็นการสละประเด็นข้อนี้
งานทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหมายถึงงานในส่วนที่เป็นการกำ�หนดทิศทางหรือ
การพิจารณาสั่งการเพื่อให้เป็นตามเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน มิใช่งานที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการตามปกติ การที่จำ�เลยที่ ๑ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ใช้อำ�นาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ ไม่อนุญาตให้โจทก์เข้ามาในราชอาณาจักร
จึงมิใช่การปฏิบัติงานทางนโยบายโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ (๓) ทั้งไม่ใช่งานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการ
ป้องกันและรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักรตามมาตรา ๔ (๗) แต่เป็นการพิจารณาและออกคำ�สัง่ ทางปกครอง
ซึ่งไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๓) และ (๗) จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๓๐ เมื่อจำ�เลยที่ ๑ พิจารณา
และออกคำ�สั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้พำ�นักอยู่ในประเทศไทยเข้ามาในราช
อาณาจักร โดยมิได้ให้โอกาสโจทก์ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อมูลที่จำ�เลยที่ ๑
อาศัยเป็นเหตุในการออกคำ�สัง่ ก่อน จึงไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา ๕๐
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ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๒๒/๒๕๔๘
ป.อ. มาตรา ๘๖, ๙๐
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒, ๑๙๕, ๒๒๕
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐
พ.ร.บ.บัตรประจำ�ตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔
โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า จำ�เลยกับพวกสนับสนุนให้ พ. ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชน
โดยแจ้งความอันเป็นเท็จว่า พ. เป็นคนมีสญ
ั ชาติไทยและไม่มบี ตั รประจำ�ตัวประชาชนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หลงเชือ่ ออกบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้แก่ พ. โดยมิได้บรรยายฟ้องว่าจำ�เลยเป็นเจ้าพนักงานอันเป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำ�ตัวประชาชน มาตรา ๑๔ วรรคสาม การกระทำ�ของจำ�เลยคงมีความผิดตาม พ.ร.บ.
บัตรประจำ�ตัวประชาชน มาตรา ๑๔ (๑) ประกอบด้วย ป.อ. มาตรา ๘๖ ทีม่ รี ะวางโทษเบากว่า ทีศ่ าลอุทธณ์ภาค ๗
พิพากษาลงโทษจำ�เลยตาม พ.ร.บ.บัตรประจำ�ตัวประชาชน มาตรา ๑๔ วรรคสาม จึงเป็นการพิพากษาเกินกว่า
ที่โจทก์บรรยายในฟ้อง ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง
การที่จำ�เลยกับพวกร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในแบบคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้านบุคคลประเภท ๕ ทั้งที่ พ. มีเชื้อชาติและสัญชาติเขมรและร่วมกันแสดงหลักฐานดังกล่าว
เพื่อเพิ่มชื่อ พ. ในทะเบียนบ้านและสนับสนุนให้ พ. ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนโดยแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จว่าเป็นคนสัญชาติไทยจนเจ้าพนักงานออกบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้แก่ พ. เป็นการกระทำ�ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
โดยมีเจตนาเดียวคือเพือ่ ให้ทางราชการออกบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้แก่ พ. การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แม้จ�ำ เลยจะมิได้ฎกี าปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาก็มอี �ำ นาจยกขึน้ วินจิ ฉัยและปรับ
บทลงโทษจำ�เลยให้ถูกต้องได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕
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ที่ปรึกษา
๑. นายชวน 		
๒. นายสถาพร		
๓. นายธวัชชัย		

ศิรินันท์พร
ศิริภักดี
ธรรมรักษ์

อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง

ทีมงานผู้จัดทำ�
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายวิโรจน์		
ศรีสวัสดิ์
นางสาวอภิญญา
อุ่นเรือน
นายสมศักดิ์ 		
จุฑาวงศ์กุล
นายพงศ์ธร		
ศัลยกะลิน
นายนพพล		
กันธรรม
นางสาวราณี		
ลภาภัทร
นายสมคิด		
ขวัญดำ�
นางภาวิดา		
เกตุอินทร์
นางนันทนา		
วิชากูล
นางนิตยา		
ทองขวัญ
นางสาวเอื้อม		
โอนตึ่ง
นางสาวสมศรี		
กระจ่างมล
ทีมงานส่วนการทะเบียนราษฎร

ผู้อำ�นวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
เจ้าพนักงานปกครองชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
เจ้าหน้าที่ปกครองชำ�นาญงาน
เจ้าหน้าที่ปกครองชำ�นาญงาน
เจ้าหน้าที่ปกครองชำ�นาญงาน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๔

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ - ๒๒๗๙ - ๕๐๓๔ - ๖ นายจรัญ ขยัน ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๖

