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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 ง�นร�ชก�รนั้น คือง�นของแผ่นดิน ข้�ร�ชก�รจึงต้องสำ�เหนียกตระหนักอยู่ตลอดเวล�ถึงฐ�นะและ
หน้�ที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติง�นทุกอย่�งโดยเต็มกำ�ลังสติปัญญ�คว�มส�ม�รถ ด้วยคว�มสุจริตเที่ยงตรง
และด้วยคว�มมีสติยั้งคิด รู้ว่�สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ� สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้ง�นที่ทำ�ปร�ศจ�กโทษ
เสียห�ย และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือคว�มเจริญมั่นคงของประเทศช�ติและประช�ชน

 

        พระตำ�หนักจิตรด�รโหฐ�น

        วันที่ 31 มีน�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕1
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คำานำา

 ก�รทะเบยีนร�ษฎรเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วกบัก�รแจ้ง ก�รรบัแจ้ง ก�รจดและก�รบนัทกึร�ยก�รต�่งๆ เกีย่วกบั

สถ�นะของร�ษฎรของประเทศ ซ่ึงจะนำ�พ�ไปสู่ก�รก่อให้เกิดสิทธิและหน้�ท่ีท่ีแต่ละบุคคลจะพึงมีต่อไป ก�รปฏิบัติง�น

ทะเบียนร�ษฎรจึงมีผลกระทบต่อสถ�นภ�พและสิทธิของบุคคลโดยตรง ฉะนั้น จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่น�ยทะเบียน

ตลอดจนเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นจะต้องรอบรู้ในกฎหม�ย ระเบียบ หนังสือสั่งก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปด้วยคว�มถูกต้องและรวดเร็ว

  สำ�นักทะเบียนกล�งได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รช่วยเหลือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของสำ�นัก

ทะเบียนต่�ง ๆ  เพื่อให้เป็นไปต�มแนวท�งที่ถูกต้อง จึงได้คิดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติง�นก�รทะเบียนร�ษฎรเล่มนี้ขึ้น 

โดยเนื้อห�ประกอบด้วยกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร และกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติรวมตลอดถึงหนังสือ

ตอบข้อห�รือประเด็นสำ�คัญๆ ที่ใช้ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อน�ยทะเบียนและเจ้�หน้�ที่

ผู้ปฏิบัติง�นของสำ�นักทะเบียนที่จะใช้เป็นเอกส�รในก�รศึกษ�อ้�งอิง

  หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของน�ยทะเบียนและเจ้�หน้�ที่

ผู้เกี่ยวข้องสมดั่งคว�มมุ่งหม�ยและคว�มตั้งใจของคณะผู้จัดทำ�

                                                                                      สำ�นักทะเบียนกล�ง

                                                                                              กันย�ยน ๒๕๕๖
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สารบัญ
  

คำานำา

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส่วนที่ ๑ กฎหมายการทะเบียนราษฎร
 1. พ.ร.บ. ก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕34 .............................................................................................. 
 ๒.  กฎกระทรวงกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕1 ..................................... 	   
 3.  กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับก�รทะเบียนร�ษฎร
    และกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕1 ......................................................................................

 4.  กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รเกี่ยวกับก�รโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง
    ก�รอุทธรณ์และก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งของน�ยทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕1 ..................................... 
 ๕.  กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็ก
    ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปร�กฏบุพก�รีหรือบุพก�รีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕1 .............

 ๖.  กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รแจ้งก�รเกิดหรือก�รต�ยต่อน�ยทะเบียน
    แห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕1 ......................................................................................................................

 7.  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕3๕
    (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕1) .............................................................................

 ๘.  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
     พ.ศ. ๒๕3๘ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕4๙) ...................................................

 ๙. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
     (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  ........................................................................................................................ 
1๐.  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕4๐ .........................................................................................................................

11.  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย 
     พ.ศ. ๒๕๕1 ...............................................................................................................................................

1๒.  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติของคนต่�งด้�ว
     ที่ได้รับอนุญ�ตให้อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕47 
     (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕4๙  ...............................................................................
13.  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคล
     ที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน พ.ศ. ๒๕4๘  ...............................................................................................
14.  ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�นและก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
     สำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยต�มม�ตร� 3๘ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร 
     พ.ศ. ๒๕34 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) 
     พ.ศ. ๒๕๕1 ...............................................................................................................................................

1๕.  ประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�ง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�รในก�รขอหนังสือ
     รับรองก�รเกิดต�มม�ตร� ๒๐/1 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕34 
     ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕1 .....................
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ส่วนที่ ๒ กฎหมายสัญชาติ
 1.  พ.ร.บ. สัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕)  ..........................................
 ๒.  พ.ร.บ. สัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘  .................................................................................................................
 3.  พ.ร.บ. สัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕3๕  ..........................................................................................
 4.  พ.ร.บ. สัญช�ติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕3๕  ..........................................................................................
 ๕.  พ.ร.บ. สัญช�ติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๕1  ...........................................................................................
 ๖.  พ.ร.บ. สัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  ........................................................................................... 
 7.  ประก�ศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337  ........................................................................................................
 ๘.  กฎกระทรวงก�รพิสูจน์และก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  ............................
 ๙.  กฎกระทรวงกำ�หนดวิธีก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทย
     ของผู้เกิด เพื่อก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด พ.ศ. ๒๕๕3  ............................................................
1๐.  ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง 
     และวิธีก�รสอบสวนเพ่ือพิสูจน์คว�มเป็นบิด� ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิด เพ่ือก�รได้สัญช�ติไทย
     โดยก�รเกิด  ...............................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓ หนังสือสั่งการ

การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

 1.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐31๐.1/ว 11 ลงวันที่ 13 มิถุน�ยน ๒๕3๘
     เรื่อง ก�รแจ้งก�รย้�ยที่อยู่เพื่อหวังผลในก�รเลือกตั้ง  .......................................................................
 ๒.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐31๐.1/ว ๕ ลงวันที่ 11 มีน�คม ๒๕4๕
     เรื่อง ปัญห�ก�รทะเบียนร�ษฎรเกี่ยวกับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติของบุตรคนต่�งด้�ว
     และก�รแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�ง  ..............................................................................................................
 3.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว 11 ลงวันที่ 17 เมษ�ยน ๒๕4๖
     เรื่อง ก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�นชั่วคร�ว  ....................................................................................................
 4.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนม�ก ที่ มท ๐3๐๙.1/ว 3๒ ลงวันที่ 11 มิถุน�ยน ๒๕47 
     เรื่อง ก�รป้องกันก�รแจ้งย้�ยที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้อ�ศัยอยู่จริง  ................................................
 ๕.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว 7 ลงวันที่ 7 มีน�คม ๒๕๕๐
     เรื่อง เจ้�บ้�นและก�รแจ้งย้�ยที่อยู่  ........................................................................................................
 ๖.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว ๒๐ ลงวันที่ 14 พฤษภ�คม ๒๕๕๐
     เรื่อง ก�รรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ปล�ยท�ง ................................................................................................

การแจ้งการเกิด การตาย

 1.  หนังสือกระทรวงมห�ดไทย ที่ มท ๐31๐.1/1๘77 ลงวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕44
     เรื่อง ก�รลงร�ยก�รในหนังสือรับรองก�รเกิด (ทร. 1/1)  ..............................................................
 ๒.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว ๙ ลงวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ ๒๕47
     เรื่อง ก�รแจ้งก�รเกิดและก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น  .......................................................................
 3.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว 44 ลงวันที่ ๖ สิงห�คม ๒๕๕๐
     เรื่อง แนวท�งปฏิบัติในก�รออกใบมรณบัตร  ......................................................................................
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 4.  หนังสือกรมก�รปกครอง ที่ มท ๐3๐๙.1/1๖1๐๐ ลงวันที่ 7 ตุล�คม ๒๕๕1
     เรื่อง ห�รือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 3) 
     พ.ศ. ๒4๙๙  .............................................................................................................................................
 ๕.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว ๕ ลงวันที่ ๒7 มกร�คม ๒๕๕๒
     เรื่อง ก�รรับแจ้งก�รต�ยของคนต่�งท้องที่  ..........................................................................................
 ๖.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว ๘ ลงวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๒
     เรื่อง ก�รแจ้งก�รเกิดและก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย
     ต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕1  ................................................
 7. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ ว ๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุล�คม ๒๕๕๒  ......................... 
 ๘. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐3๐๙.1/ว ๘ ลงวันที่ 1๐ พฤษภ�คม ๒๕๕3
     เรื่อง ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับแรงง�นต่�งด้�วสัญช�ติพม่� ล�ว และกัมพูช�
     ที่ผ่�นก�รพิสูจน์  .......................................................................................................................................
 ๙.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐3๐๙.1/ว 7 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๕
     เรื่อง แนวท�งปฏิบัติในก�รเปลี่ยนสถ�นะในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่น  
     เพื่อเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  ......

การเพิ่มรายชื่อและการแก้ไขรายการ

 1.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐31๐.1/ว ๕ ลงวันที่ 3๐ เมษ�ยน ๒๕4๒
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ส่วนที่ ๑

กฎหมายการทะเบียนราษฎร



3



4

	 “ท้องถิ่น”	หมายความว่า	กรุงเทพมหานคร	เทศบาล	เมืองพัทยา	และหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น

ที่ผู้อำานวยการเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

 ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน	หรือเจ้าบ้านไม่อยู่	ตาย	สูญหาย	สาบสูญหรือไม่สามารถปฎิบัติกิจการได้

ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน
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  (๒)	คนเกิดนอกบ้าน	 ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิด
นอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด	ในกรณีจำาเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำาหนด
ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด
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 มาตรา ๑๙/๒๑๗ การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา	๑๙	และมาตรา	๑๙/๑

ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลางกำาหนด	โดยให้ระบุสถานะ

การเกิดไว้ด้วย
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24



25

ท่ีทำาให้เช่ือได้ว่าการส่ังระงับการเคล่ือนไหวทางทะเบียนน้ันเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง	โดยอาจทำาเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ

เป็นหลักฐาน	 หรือโต้แย้งหรือชี้แจ้งด้วยวาจาก็ได้โดยให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นบันทึก

คำาชี้แจงไว้และให้คู่กรณีลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน	

มีเหตุจำาเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 ให้นายทะเบียนจังหวัดหรือ

นายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำาหนดเวลาดังกล่าว	ในการน้ี	ให้ขยายระยะ	
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28

หรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง แล้วแต่กรณี
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30

 ข้อ	๗	เมื่อนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าหลักฐานของ

ผู้แจ้งการเกิดสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งเกิดได้	ให้แจ้งนายอำาเภอและนายทะเบียน

อำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ	 ทั้งนี้	 ให้

นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำาเนินการแก้ไข	เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐาน
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 ข้อ ๑๔ บ้านซึ่งมีโรงเรือน	หรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในขอบเขตเดียวกัน	เช่น	วัด	กองทหาร	โรงเรียน	
เรือนจำา	 สถานีตำารวจ	 ให้กำาหนดบ้านเลขที่แต่ละแห่งเพียงเลขหมายเดียว	 แต่ถ้าเจ้าบ้านประสงค์จะกำาหนด
บ้านเลขที่ขึ้นอีกก็ให้นายทะเบียนกำาหนดให้



37

บ้านใดร้ือถอนไปและมีบ้านปลูกสร้างข้ึนใหม่	ณ	ท่ีเดิม	หรือใกล้ชิดกับบ้านท่ีร้ือถอนไปก็ให้ใช้บ้านเลขท่ีท่ีร้ือถอนน้ัน	

ถา้ปลกูสรา้งบา้นข้ึนใหม่ตอ่จากบา้นทีม่บ้ีานเลขท่ีสงูสดุใหก้ำาหนดบา้นเลขทีท่ีป่ลกูสรา้งใหมเ่รยีงจากเลขหมายสงู

สุดนัั้นต่อไปตามลำาดับ
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 (๒)	 ในการกำาหนดบ้านเลขที่ให้ใหม่แก่บ้านหลังที่ซ้ำาให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอบ้านเลขที่ใหม่

โดยอนุโลม	โดยไม่ต้องให้เจ้าบ้านแจ้ง 
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เช่น	รูปถ่ายงานศพของคนตาย	เป็นต้น
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ข้อ  ๘๕  เม่ือนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินได้รับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
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ราย



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82

ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. ๒๕๓๘
 

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๘	(๑)	วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดท�าทะเบียนราษฎรไว้	ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบส�านักทะเบียนกลาง	 ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๓๘”
 ข้อ ๒๑	ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘	เป็นต้นไป
 
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้
	 ระบบคอมพิวเตอร์”	 หมายความว่า	 ระบบการประมวลผลข้อมูลการทะเบียนราษฎรด้วย																						
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์	
 ข้อ ๔  ส�านักทะเบียนใดที่ผู ้อ�านวยการทะเบียนกลาง	 ประกาศให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร																
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ให้ใช้ระเบียบนี้
 ข้อ ๕  การจัดท�าทะเบียนราษฎรในกรณีดังต่อไปนี้	ให้ด�าเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
	 ๑.	 การออกหลักฐานการแจ้ง
	 ๒.	 การจัดท�าทะเบียนราษฎร
	 ๓.	 การควบคุมทะเบียนราษฎร
	 ๔.		 การส�ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
	 ข้อ	๕/๑๒	การออกหลักฐานการรับแจ้งการเกิด	การตาย	การย้ายที่อยู่	หรือการคัดและรับรองรายการ
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 ให้นายทะเบียนด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้านาทีนับแต่เวลา										
ท่ีได้รับค�าร้อง	 หากไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล			
ที่ไม่อาจด�าเนินการได้
	 ข้อ	๕/๒๓	การก�าหนดรหัสประจ�าตัวและรหัสผ่านของนายทะเบียนและผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้
	 (๑)		 ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และปดรูปถ่ายตามแบบ	บท.	๑
	 (๒)		 เมื่อนายทะเบียนอนุมัติแล้ว	 ให้ส�านักทะเบียนก�าหนดรหัสประจ�าตัวเป็นเลข	 ๙	 หลัก																							
หลักที่	 ๑,	 ๒,	 ๓,	 ๔	 เป็นเลขรหัสประจ�าส�านักทะเบียน	 หลักที่	 ๕	 เป็นเลขกลุ่มต�าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน																							
และหลักที่	๖,	๗,	๘,	๙	เป็นล�าดับการก�าหนดรหัสประจ�าตัวของส�านักทะเบียน	และให้จัดท�าบัญชีคุมการก�าหนด
เลขรหัสประจ�าตัวไว้เป็นหลักฐาน

 ๑ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๓/ตอนที่	๘๔	ง/หน้า	๗/๒๔	สิงหาคม	๒๕๔๙

 ๒ข้อ	 ๕/๑	 เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (ฉบับท่ี	 ๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗
	 ๓ข้อ	 ๕/๒	 เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (ฉบับท่ี	 ๓)	พ.ศ.	 ๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗
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	 (๓)		ส่งแบบ	บท.	๑	ไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาคภายใน	๗	วัน	เพื่อลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงาน	
และก�าหนดรหัสผ่าน	 		
	 (๔)		 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้ว	 ให้เจ้าของรหัสผ่านเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์												
อีกครั้งหนึ่ง	จึงจะใช้รหัสผ่านนั้นปฏิบัติงานได้
	 ผู ้อ�านวยการทะเบียนกลางอาจก�าหนดให้ใช้เลขประจ�าตัวประชาชนและลายพิมพ์นิ้วมือ																										
ของนายทะเบียนหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นรหัสประจ�าตัวตาม	(๒)	และรหัสผ่านตาม	(๓)	ก็ได้
	 ในกรณทีีน่ายทะเบยีนหรอืเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานพ้นจากหน้าทีร่บัผดิชอบ	ให้นายทะเบยีนแจ้งศนูย์บรหิาร
การทะเบียนภาคทางโทรศัพท์หรือโทรสารเพื่อยกเลิกรหัสผ่านทันที	 แล้วให้แจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร				
ภายใน	๗	วัน
	 ข้อ	๕/๓๔	นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทะเบยีนราษฎรทกุคนต้องเกบ็รกัษารหสัผ่านของตน
ไว้เป็นความลับ	 หากมีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือความเสียหายใดๆ	 เกิดขึ้นอันเน่ืองจากการใช้รหัสผ่าน																						
เจ้าของรหัสผ่านนั้นต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
	 ในกรณทีีล่มืรหสัผ่าน	ให้เจ้าของรหสัผ่านมหีนงัสอืแจ้งศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาคทราบเมือ่ศนูย์บรหิาร
การทะเบียนภาคก�าหนดรหัสผ่านใหม่แล้ว	 ให้เจ้าของรหัสผ่านนั้นเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง	
จึงจะใช้รหัสผ่านนั้นปฏิบัติงานได้
	 การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน	ให้เจ้าของรหัสผ่านเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง
	 ข้อ	๕/๔๕		ก่อนเริ่มปฏิบัติงานแต่ละวันในส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่น																											
เมือ่ท�าการเปดระบบคอมพวิเตอร์แล้ว		ให้เจ้าหน้าทีพ่มิพ์รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าวนัของวนัทีผ่่านมาเสนอให้	
นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง							
ก่อนทุกครั้ง	 เมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้อง	 ให้ผู้ตรวจสอบลงชื่อพร้อมท้ังวันเดือนปรับรองการตรวจสอบ									
ในรายงานดงักล่าว	แล้วให้เกบ็รวบรวมไว้ส�าหรับใช้ตรวจสอบและเป็นหลกัฐานอ้างองิต่อไป		การเก็บรักษารายงาน
ดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งป
	 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน	 ให้เจ้าหน้าที่ท�าการส�ารองข้อมูลไว้โดยใช้เทปประจ�าวัน																			
ยกเว้นวันท�าการสุดท้ายของสัปดาห์ให้ส�ารองข้อมูลทั้งหมดในรอบสัปดาห์เมื่อได้ตรวจสอบการส�ารองข้อมูล																			
ว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว	จึงจะท�าการปดระบบคอมพิวเตอร์ได้
	 ให้ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาคเกบ็รกัษาข้อมลูการปฏิบตังิานด้วยระบบคอมพวิเตอร์ทีส่�านกัทะเบยีน	
ทุกแห่งในเขตรับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ไว้	เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
	 ข้อ	๕/๕๖	ให้มีชุดค�าสั่งในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ดังนี้
	 (๑)		 ชุดค�าสัง่การรบัแจ้งการเกดิ	(ท.ร.	๐๑,	๐๒,	๐๓)	ส�าหรบัการออกสตูบัิตรและจดัท�าทะเบยีนคนเกิด
	 (๒)		ชุดค�าสั่งบัตรทะเบียนคนเกิด	(ท.ร.๒๖)	ส�าหรับการจัดท�าบัตรทะเบียนคนเกิด
	 (๓)		 ชดุค�าสัง่การรบัแจ้งการตาย	(ท.ร.	๐๔,	๐๕)	ส�าหรบัการออกมรณบตัรและการจดัท�าทะเบยีนคนตาย

 ๔ข้อ	 ๕/๓	 เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร	์ (ฉบับที่	 ๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ๕ข้อ	 ๕/๔	 เพ่ิมโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (ฉบับที่	 ๓)	พ.ศ.	 ๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ๖ข้อ	 ๕/๕	 เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (ฉบับที่	 ๓)	พ.ศ.	 ๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗
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	 (๔)	 ชุดค�าสั่งการรับแจ้งการย้ายที่อยู ่	 (ท.ร.	 ๐๖,	 ๐๗)	 ส�าหรับการออกหลักฐานการแจ้ง																	
การย้ายที่อยู่และการจัดเก็บประวัติการย้ายที่อยู่
	 (๕)	 ชุดค�าสั่งการเพิ่มรายการบุคคลหรือบ้านที่ตกหล่น	(ท.ร.	๑๔)	ส�าหรับการเพิ่มรายการบุคคล										
เข้าในทะเบียนบ้านที่จัดท�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 กรณีที่บุคคลนั้นได้รับการก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน											
ไว้ในทะเบียนบ้านอยู่ก่อนแล้ว	หรือการเพิ่มรายการบ้านที่ได้รับการก�าหนดเลขรหัสประจ�าบ้านอยู่ก่อนแล้ว
	 (๖)		ชุดค�าสั่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือบ้าน	 (ท.ร.	 ๔๔)														
ส�าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ�าหน่ายรายการบุคคลหรือบ้านโดยนายทะเบียน
	 (๗)		ชุดค�าส่ังการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการเกี่ยวกับบุคคล	 (ท.ร.	 ๙๗	 ข)																												
ส�าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการบุคคลโดยมีผู้ยื่นค�าร้อง
	 (๘)		ชุดค�าสั่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการเกี่ยวกับบ้าน	 (ท.ร.	 ๙๗	 ค)																																		
ส�าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ	จ�าหน่ายรายการเกี่ยวกับบ้านโดยมีผู้ยื่นค�าร้อง
	 (๙)	 ชุดค�าสั่งการก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน	 (ท.ร.	 ๙๘)	 ส�าหรับการก�าหนดเลขประจ�าตัว																		
ประชาชนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
	 (๑๐)	 ชดุค�าสัง่การปลกูสร้างบ้านใหม่หรอืบ้านทีย่งัไม่มทีะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๙๙)	ส�าหรับการก�าหนด
เลขรหัสประจ�าบ้าน
	 (๑๑)	 ชดุค�าสัง่การตรวจสอบและคดัรับรองรายการจากฐานข้อมลูการทะเบยีนราษฎร		ส�าหรับการตรวจสอบ
และคัดรับรองรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
	 (๑๒)	 ชุดค�าสั่งการแก้ไข	 เปลี่ยนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร																				
ส�าหรับการแก้ไข	เปลี่ยนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
	 (๑๓)	 ชุดค�าสั่งอื่นที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง															
ประกาศก�าหนดเพิ่มเติม	
	 	ข้อ	 ๕/๖๗		 เมื่อนายอ�าเภอได้อนุมัติ	 หรืออนุญาตเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรตามที่จะกล่าวต่อไป							
แล้วให้นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถ่ินบันทกึรหัสผ่านของนายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่	
แล้วแต่กรณี	เพื่อการการเพิ่มชื่อ	จ�าหน่ายชื่อ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๑๔)	ดังนี้
	 (๑)	 การพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.	 ๑๔)	 กรณีการแจ้งเกิดเกินก�าหนดของ									
คนมสีญัชาตไิทย	และการพจิารณาเหน็ชอบการแจ้งเกดิเกนิก�าหนดเดก็มอีายตุ�า่กว่า	๗	ปบรบูิรณ์	ในวนัทีย่ืน่ค�าร้อง	
กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยเรื่องสัญชาติของเด็กที่จะแจ้งการเกิด
	 (๒)	 การอนุมัติให้เพิ่มชื่อคนสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๑๔)	
เพราะตกส�ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๔๙๙
	 	(๓)	 การอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.	 ๑๔)	
โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง
	 (๔)	 การอนุมัติให้เพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน												
หรือหน่วยงานของรัฐในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๑๔)
	 (๕)	 การอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ	 “ตาย”	 หรือ	 “จ�าหน่าย”	 ในทะเบียนบ้าน										
ฉบับที่มีเลขประจ�าตัวประชาชนเพราะแจ้งผิดคนหรือส�าคัญผิดในข้อเท็จจริงในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๔)
	 	(๖)	 การอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลที่ถูกจ�าหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	 เนื่องจากมีชื่อ
และรายการในทะเบยีนบ้านโดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ	หรอืเป็นคนสาบสูญตามค�าสัง่ศาลในทะเบยีนบ้าน	(ท.ร.	๑๔)

	 ๗ข้อ	 ๕/๖	 เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (ฉบับที่	 ๔)	พ.ศ.	 ๒๕๔๙						

ลงวันที่	๑๑		เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙
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	 (๗)	 การอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.	 ๑๔)	 ส�าหรับคนต่างด้าวที่มีใบส�าคัญประจ�าตัว									
คนต่างด้าว	และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน
	 (๘)	 การอนุมัติให้เพิ่มช่ือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย	 โดยได้รับการผ่อนผัน																									
เป็นกรณีพิเศ ษ	 หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	 ว่าด้วยคนเข้าเมือง	 รวมทั้งผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย																		
ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย	ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๑๓)
	 (๙)	 การอนุมัติให้จ�าหน่ายชื่อบุคคลและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	 ซึ่งมีช่ือและรายการ																
ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	๑๔)	โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	หรือระเบียบแบบแผน
												(๑๐)	 การอนุญาตให้แก้ไข	 เปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร														
จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย	 เนื่องจากการได้สัญชาติไทยหรือการคัดลอกรายการผิดพลาด
หรือลงรายการผิดไปจากข้อเท็จจริง	 	 	 	 	 	 	
  ข้อ ๖ 		การจัดท�าทะเบยีนบ้านส�าหรบัส�านักทะเบยีน	ให้จดัท�าไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และให้จัดเกบ็
ทะเบียนบ้านฉบับเดิมไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง
	 ให้นายทะเบี ยนจัดท�าส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ให้แก่เจ้าบ้าน	พร้อมเรียกส�าเนาทะเบียนบ้าน									
ฉบับเดิมคืน
	 เมื่อจัดท�าส�าเนาทะเบียนบ้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว	 ให้นายทะเบียนลงชื่อ	พร้อมวัน	 เดือน	ป		
ที่จัดท�าก�ากับไว้ในหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน	 และลงชื่อก�ากับรายการบุคคลในบ้านทุกคนที่พิมพ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในหน้ารายการบุคคลด้วย	โดยหมายเหตุในช่อง	“มาจาก”	ว่า	“ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร”
	 ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่ตรวจแล้วมีรายการถูกต้องตรงกันกับทะเบียนบ้านฉบับของ																							
ส�านักทะเบียน	 ให้นายทะเบียนเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปและให้ขออนุมัตินายทะเบียนจังหวัด																		
หรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร	แล้วแต่กรณี	เพื่อท�าลาย๘

 ข้อ ๗  การแก้ไขปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร	 รวมทั้งส�าเนาให้ด�าเนินการ																	
ด้วยวิธขีดีฆ่าข้อความรายการเดิม	แล้วเขยีนข้อความใหม่ด้วยหมึกสีแดง	พร้อมท้ังลงลายมือช่ือนายทะเบยีนก�ากับไว้
  ข้อ ๘   การส่งรายงานตามข้อ	 ๕	 ให้ส�านักทะเบียนรวบรวมส่งส�านักทะเบียนกลางให้เสร็จสิ้น																										
ในแต่ละวนัด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 ข้อ ๙  	 เอกสารหลักฐานตามข้อ	 ๘	 เมื่อส�านักทะเบียนจัดส่งรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว											
ให้จัดเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง
 ข้อ ๑๐	ให้ส�านกัทะเบียนกลางด�าเนนิการปรบัปรงุฐานข้อมลูการทะเบยีนราษฎรตามทีส่�านกัทะเบียน
จัดส่งรายงานตามข้อ	๘
 ข้อ ๑๑	เมื่อส�านักทะเบียนได้รับรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลหรือรายงานการทักท้วงจาก																
ส�านักทะเบียนกลาง	 ให้นายทะเบียนตรวจสอบและหรือปรับปรุงแก้ไข	 แล้วลงลายมือชื่อรับรองในแบบรายงาน
และเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิง
 ข้อ ๑๒	เมือ่นายทะเบยีนได้รบัค�าร้อง	หรอืค�าขอ	หรอืรบัแจ้ง	หากพจิารณาเหน็ว่ารายการในเอกสาร
การทะเบยีนราษฎรหรือหลกัฐานของส�านกัทะเบยีนไม่ตรงกบัรายการในทะเบยีนบ้านทีจั่ดท�าด้วยระบบคอมพวิเตอร์	
ให้ยึดถือรายการในทะเบียนบ้านที่จัดท�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
	 หากผูร้้องยนืยนัว่ารายการในเอกสารทะเบียนราษฎรทีน่�ามาแสดงถกูต้องโดยมหีลักฐานให้นายทะเบยีน
ด�าเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุรายการในทะเบยีนบ้านทีจ่ดัท�าด้วยระบบคอมพวิเตอร์ให้ตรงกบัรายการในเอกสาร
ดังกล่าว	โดยไม่ต้องยื่นค�าร้องขอแต่อย่างใด	และให้ส�าเนาเอกสารการแก้ไขเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

	 ๘ข้อ	๖	 วรรคสี	่	เพิม่โดยระเบยีบส�านกัทะเบียนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์		(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗
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	 ในการรับแจ้ง	 หรือการจัดท�าทะเบียน	หากปรากฏว่าไม่พบรายการบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน								
ที่จัดท�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ให้รับแจ้งและปรับปรุงทะเบียนตามหลักฐานที่ผู้แจ้งแสดง
 ข้อ ๑๓  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร	ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่ก�าหนดท้ายระเบียบนี้
	 ข้อ		๑๓/๑๙	การคัดรายการเก่ียวกบัการเพ่ิมช่ือและรายการบคุคลในทะเบยีนบ้าน	การแจ้งการย้ายทีอ่ยู่	
การแก้ไข	 เปลี่ยนแปลงหรือจ�าหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	 หรือการปฏิบัติงานอ่ืนใดเป็นการเฉพาะ																	
ของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที	่																
ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางสั่งการเกี่ยวกับการนั้น
 ข้อ ๑๔		 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่ได้จัดท�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบนี้	ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่านายทะเบียนจะจัดท�าให้ใหม่
 ข้อ ๑๕  กรณีที่ข้อมูลรายการของทะเบียนบ้านที่จัดท�าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์มีรายการไม่ตรงกับ
ทะเบียนบ้านของส�านักทะเบียน	ให้นายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการของทะเบียนบา้นที่จัดท�า
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับทะเบียนบ้านของส�านักทะเบียน	โดยไม่ต้องให้ผู้ร้องยื่นค�าขอแต่อย่างใด
	 ข้อ	๑๕/๑๑๐	ในกรณทีีม่กีารจดัท�า	การแก้ไข	เปลีย่นแปลง	การจ�าหน่ายรายการเกีย่วกบับคุคลหรือบ้าน
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง	 โดยมีผู้ร้องหรือนายทะเบียนทราบเอง																							
ให้ถือปฏิบัติตามที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางสั่งการเกี่ยวกับการนั้น
 ข้อ ๑๖		 ให้นายทะเบียนอ�าเภอ	 และนายทะเบียนท้องถิ่น	 ซึ่งได้ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร													
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ตามระเบียบน้ี	จดัท�ารายงานตามแบบทีก่�าหนดท้ายระเบยีบนี	้เสนอนายอ�าเภอตรวจสอบ																		
ในแต่ละวนัท�าการ	ทกุวนั	และหากนายอ�าเภอได้ตรวจสอบแล้วเหน็ว่า	มรีายการใดทีจ่ดัท�าไว้ไม่ถกูต้องให้สัง่แก้ไขทันที
  ข้อ ๑๗ ให้ใช้ระเบียบน้ีควบคู่กับระเบียบส�านักทะเบียนกลาง	 ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร																					
พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ข้อ	 ๑๗/๑๑๑	 หากเกิดปญหา	 อุปสรรค	หรือข้อขัดข้องใดๆ	 ในการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร								
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะในส่วนของระบบงานตามระเบียบน้ี	 ให้บันทึกรายงานสาเหตุของปญหา																			
ให้นายทะเบียนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่ทราบ	 และให้เป็นหน้าท่ีของนายทะเบยีนเป็นผูแ้จ้งเหตดุงักล่าว							
ให้ประชาชนทราบและแจ้งศูนย์บริหารการทะเบียนภาคทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบงานนั้น
 ข้อ ๑๘		 การจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่ได้ก�าหนดไว้
ในระเบียบนี้	ให้รายงานผู้อ�านวยการทะเบียนกลางสั่งการเฉพาะกรณี
 
 

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๘

ชูวงศ์ ฉำยะบุตร
ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง

 ๙ข้อ	๑๓/๑	เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(ฉบับที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ๑๐ข้อ	๑๕/๑	เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(ฉบับที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ๑๑ข้อ	๑๗/๑	เพิ่มโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(ฉบับที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗																			

ลงวันที่	๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๗
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ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๕

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบส�านักทะเบียนกลาง	 ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร									

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๓๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักทะเบียนกลาง	ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียน

ราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๓)		พ.ศ.	๒๕๔๗

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๘/๒	(๑)	แห่ งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๔			

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่		๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง

ออกระเบียบส�านักทะเบียนกลางไว้	ดังต่อไปนี้

 ขอ้ ๑  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า	“ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลาง	ว่าด้วยการจัดท�าทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์	

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕”	

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความตาม	 (๑)		 และ	 (๓)		 ของข้อ	 ๕/๒	 ของระเบียบส�านักทะเบียนกลาง																																			

ว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	๒๕๓๘	ซึง่เพิม่เตมิโดยระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลาง																					

ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “(๑)		ลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานทะเบยีนราษฎร	โดยผูท้ีเ่ป็นนายทะเบยีนให้ลงทะเบียน	ตามแบบ	บท.	๑	

และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่นายทะเบียนให้ลงทะเบียน	ตามแบบ	บท.	๑/๑

	 		(๓)	ส่งแบบ	บท.	๑	หรือ	บท.	๑/๑		แล้วแต่กรณี	ไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด		

ที่ส�านักทะเบียนนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่	ภายในเจ็ดวัน	เพื่อลงทะเบียนและก�าหนดรหัสผ่าน”

  ข้อ ๔  ให้ยกเลกิความตาม	(๑)	ของข้อ	๘	ของระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลาง	ว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “(๑)			บท.	๑	และ	บท.	๑/๑	เป็นแบบลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของนายทะเบยีน

และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่นายทะเบียนตามล�าดับ”

												ประกาศ	ณ	วันที่	๒๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

           ชวน ศิรินันท์พร

												อธิบดีกรมการปกครอง

													ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง

ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๑๓๐	ตอนพิเศษ	๓๗	ง	ลงวันที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๕๖
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แบบลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    (สำาหรับ ผู้ทำาหน้าท่ีในฐานะของ เจ้าหน้าท่ี/ผู้ปฏิบัติงาน)
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แบบลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำง
ว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐

                       

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๘	(๑)	วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางวางระเบียบการจัดท�าทะเบียนราษฎรไว้	ดังนี้
 
 ข้อ ๑		ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบส�านักทะเบียนกลาง	ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๐”	
 ข้อ  ๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้เฉพาะกับส�านักทะเบียนต้นทางและปลายทางที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง		
ได้ประกาศให้ปฏบิตังิานทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์	ตามระเบยีบส�านักทะเบยีนกลาง	ว่าด้วยการจัดท�า
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๓๘	แล้ว	
 ข้อ ๔	 เม่ือนายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน	 ได้รับแจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่	
เพื่อขอแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

 ส�ำนักทะเบียนปลำยทำง
	 (๑)		 เรียกส�าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน	พร้อมค�ายินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้าน	 บัตรประจ�าตัว											
ของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่จากผู้แจ้ง
	 (๒)		 ตรวจสอบหลกัฐานของผูแ้จ้งว่าเป็นคนเดียวกบับคุคลทีป่รากฏชือ่และรายการบคุคลทีย้่ายท่ีอยู่
หรือไม่
	 (๓)		 เมือ่นายทะเบยีนเหน็ว่าผูแ้จ้งเป็นคนเดียวกบับุคคลทีป่รากฏชือ่และรายการบุคคลทีย้่ายทีอ่ยูแ่ล้ว 
ให้จ�าหน่ายรายการของผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของส�านักทะเบียนต้นทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
	 (๔)		 เพิ่มชื่อผู้ย้ายที่อยู่ลงในทะเบียนบ้านของส�านักทะเบียนปลายทางด้วยระบบคอมพิวเตอร	์									
พร้อมทั้งเพิ่มชื่อลงในส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	แล้วคืนให้ผู้แจ้งต่อไป
	 (๕)		 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 (๖)		 ให้ส�านักทะเบียนปลายทางแจ้งส�านักทะเบียนต้นทางทราบโดยทางระบบคอมพิวเตอร์

 ส�ำนักทะเบียนต้นทำง
	 เมื่อส�านักทะเบียนต้นทางได้รับทราบการจ�าหน่ายรายการของผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้าน													
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วให้แจ้งเจ้าบ้านให้น�าส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาด�าเนินการจ�าหน่ายชื่อต่อไป
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  ข้อ ๕	 ให้ส�านักทะเบียนที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางได้ประกาศให้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร														

ด้วยระบบคอมพวิเตอร์	ตามระเบียบส�านกัทะเบยีนกลาง	ว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์	

พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 สามารถตรวจสอบชื่อและรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร	 เพ่ือการปฏิบัติ												

ตามระเบียบว่าด้วยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน	 โดยไม่ต้องส่งเร่ืองไปขอตรวจสอบยัง									

ส�านักทะเบียนกลางอีก	โดยให้นายทะเบียนจัดท�าแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียน	

(ท.ร.	๑๔/๒)	แล้วลงลายมือชื่อและวันเดือนปก�ากับไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

 

 

															ประกาศ	ณ	วันที่	๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๐

       (ลงชื่อ)    ประมวล รุจนเสรี

                    	(นายประมวล	รุจนเสรี)

																								ผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง
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ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง

ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติของคนต่�งด้�วที่ได้รับอนุญ�ตให้อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร

เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙)

 โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นชอบแนวทาง
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบโดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพชูา อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพือ่รอการสง่กลบัและใหจ้ดัทำาทะเบยีนราษฎรของคนต่างด้าว
ดังกล่าวอาศัยอำานาจตามความมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกฏกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ผู้อำานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำาทะเบียนราษฎรไว้ ดังนี้
 ข้อ  ๑  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลาง วา่ด้วยการจัดทำาทะเบยีนประวติัของคนตา่งดา้ว
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗”
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้
 “คนต่างด้าว” หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
วา่ดว้ยคนเข้าเมอืงและอยูใ่นระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร สัญชาตพิม่า ลาว และกมัพชูา ทีร่ฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
 “ทะเบียนประวัติ” หมายถึง ทะเบียนสำาหรับลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร
 ข้อ  ๔๑ ให้นายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครดำาเนินการเพื่อจัดทำาทะเบียนประวัติ
ของคนตา่งดา้วทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีส่ำานกัทะเบยีนจังหวดันัน้ หรอืสำานกัทะเบยีนกรงุเทพมหานครแลว้แตก่รณ ีตาม
แบบ ท.ร. ๓๘ โดยกำาหนดเลขประจำาตัวให้ตามข้อ ๖ แยกตามเขตพื้นที่สำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียน
ท้องถิ่นตามที่คนต่างด้าวมีภูมิลำาเนาอยู่ แล้วจัดส่งทะเบียนประวัติของคนต่างด้างให้สำานักทะเบียนอำาเภอและ
สำานักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเก็บรักษา
 กรณคีนตา่งดา้วรายงานตวัขอจดัทำาทะเบยีนประวติั ณ สำานกัทะเบยีนอำาเภอหรอืสำานกัทะเบยีนทอ้งถิน่
ทีผู่น้ัน้มภีมูลิำาเนาอาศยัอยู ่ให้นายทะเบยีนอำาเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถ่ินตรวจสอบขอ้เทจ็จริงวา่บคุคลดงักลา่ว
จดัทำาทะเบยีนประวตัไิวแ้ลว้หรอืไม ่ถา้ไม่มใีห้จัดทำาทะเบยีนประวติัตามแบบ ท.ร. ๓๘ โดยกำาหนดเลขประจำาตวั
ให้ตามข้อ ๖

 
 ๑ ขอ้ ๔ แกไ้ขเ้พิม่เตมิโดยระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าดว้ยการจดัทำาทะเบยีนประวัตขิองคนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนญุาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร

เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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 ข้อ  ๕  การลงรายการในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียดตามที่
ได้รับแจ้งรายการใดไม่ทราบให้ระบุคำาว่า “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยต้องมีรายการช่ือตัว สัญชาติ ท่ีอยู่ เลขประจำาตัว 
และ วันเดือนปีเกิด
 รายการที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้ลงเลขที่บ้านของบ้านซึ่งคนต่างด้าวพักอาศัยในช่วงเวลาที่มีการสำารวจ
หรือยื่นคำาร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเป็นประจำาหรือชั่วคราว
 ข้อ  ๖  เลขประจำาตัวของคนต่างด้าว ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลัก แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนดังนี้
 ส่วนที่  ๑ ประกอบด้วยเลข ๒ หลัก เป็นเลขศูนย์สองตัว
 ส่วนที่  ๒ ประกอบด้วยเลข ๔ หลัก หมายถึงเลขรหัสสำานักทะเบียน
 ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก หมายถึงลำาดับที่ของบุคคลในแต่ละสำานักทะเบียน
 ส่วนท่ี ๔ ประกอบด้วยเลข ๑ หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำาตัวแต่ละชุดตัวเลข
 ข้อ  ๗ ให้สำานักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓ และ ท.ร. ๑๔)
 รายการทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) 
ลายพิมพ์นิ้วมือ และจะมีภาพใบหน้าหรือข้อมูลที่จำาเป็นอื่นๆอีกก็ได้
 กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำาเป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน สามารถร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้งนี้ตามวิธีการที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลางกำาหนด
 ข้อ ๘ การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนต่างด้าวให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑ ตอนหน้า) 
และเมื่อรับแจ้งการเกิดแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัต รให้ผู้แจ้งตามแบบ ท.ร. ๐๓ และเพิ่มชื่อเด็ก
ลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่
 กรณเีดก็เกดิตา่งท้องท่ี เม่ือนายทะเบยีนผูร้บัแจง้ออกสตูบิตัรใหต้ามวรรคหน่ึงแลว้ใหค้ดัสำาเนารายการ
สตูบิตัรฉบบัดงักลา่ว แจง้ไปยงันายทะเบียนประจำาสำานกัทะเบยีนอำาเภอหรอืทอ้งถิน่แห่งทอ้งทีท่ีบ่ดิาหรอืมารดา
ของเด็กมีช่ืออยู่เพ่ือดำาเนินการเพ่ิมช่ือเด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก
 ข้อ ๙ การรับแจ้งการตายของคนต่างด้าวให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) และ
เมื่อรับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ผู้แจ้งตามแบบ ท.ร. ๐๕ และจำาหน่ายรายการ
ของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่
 กรณีการตายต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ตามวรรคหน่ึงแล้วให้คัดสำาเนา
รายการมรณบัตรฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจำาสำานักทะเบียนอำาเภอหรือท้องถ่ินแห่งท้องที่ที่ผู้ตาย
มีชื่ออยู่เพื่อดำาเนินการจำาหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)
 ข้อ ๑๐ กรณีการตายของคนต่างด้าวเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจากโรคติดต่ออันตรายให้
นายทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยตามระเบียบสำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ  ๑๑ คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะย้ายที่อยู่ใหม่ ให้แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
สำานักทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ และแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งสำานักทะเบียน
ที่ผู้นั้นประสงค์จะไปอยู่ โดยให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำาเนินการ ดังนี้
  (๑)  กรณีย้ายที่อยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายออกเรียกหลักฐาน ได้แก่
บัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘/๑) ของคนต่างด้าว
ทีจ่ะยา้ยทีอ่ยู ่แลว้ใหต้รวจสอบรายการบคุคลจากฐานขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์เมือ่พบวา่เปน็บคุคลเดยีวกนั
ให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๐๗ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ มอบให้แก่ผู้แจ้ง และ
หมายเหตุการย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ของผู้นั้น
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 เมื่อนายทะเบียนของสำานักทะเบียนปลายทางได้รับแจ้งการย้ายเข้าของคนต่างด้าว ให้เรียกหลักฐาน
ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๐๗ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ บัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ
แบบรบัรองรายการทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร. ๓๘/๑) ของคนต่างด้าวทีจ่ะยา้ยทีอ่ยูแ่ละหลกัฐานการอนญุาตใหอ้าศยั
อยู่ในบ้าน เพ่ือตรวจสอบและเพ่ิมรายการบุคคลของผู้ย้ายท่ีอยู่ลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘) ประจำาบ้านเลขท่ี
ท่ีผู้นั้นย้ายเข้าไปอยู่ใหม่แล้วให้ส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ ท.ร. ๐๗ ตอนที่ ๒ คืนสำานักทะเบียนต้นทางเพ่ือจำาหน่าย
รายการของคนต่างด้าวผู้นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)

 (๒)  กรณีย้ายที่อยู่นอกเขตจังหวัด ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายออกและนายทะเบียนผู้รับแจ้ง

การย้ายเข้าเรียกหลักฐานหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัด และดำาเนินการเช่นเดียวกับการย้าย

ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน

 ข้อ ๑๒ ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนประวัติของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือมีการ

แจ้งรายการซ้ำาซอ้น ใหน้ายทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ จำาหนา่ย หรอืดำาเนนิการอืน่ใดใหข้อ้มลูดงักลา่วมคีวามถกูต้อง

 ข้อ  ๑๓  กรณนีายทะเบยีนตรวจพบหรอืได้รบัแจง้จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งว่าคนตา่งด้าวคนใดพน้จาก

สถานะไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้าศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเปน็การชัว่คราว ใหน้ายทะเบยีนจำาหนา่ยรายการของบุคคล

นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘)

 ข้อ  ๑๔ การจำาหน่ายรายชื่อและรายการบุคคล และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของคน

ต่างด้าว ให้ดำาเนินการตามระเบียบสำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในส่วน

ของทะเบียนประวัติให้ดำาเนินการเช่นเดียวกับทะเบียนบ้านโดยอนุโลม

 ข้อ  ๑๕  แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรสำาหรับคนต่างด้าว ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง

กำาหนด ดังนี้

  (๑)  ท.ร. ๐๓  เป็นสูติบัตร ใช้สำาหรับคนต่างด้าว

  (๒)  ท.ร. ๐๕  เป็นมรณบัตร ใช้สำาหรับคนต่างด้าว

  (๓)  ท.ร. ๐๗  เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ใช้สำาหรับคนต่างด้าว

  (๔)  ท.ร. ๓๘  เป็นทะเบียนประวัติสำาหรับลงรายการคนต่างด้าว

  (๕)  ท.ร. ๓๘/๑ เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวจากฐานข้อมูลของสำานักทะเบียน

  (๖)  ท.ร. ๙๘ ง  เป็นแบบการให้เลขประจำาตัวคนต่างด้าว

  (๗) ท.ร. ๐๓๑ เป็นแบบคำาร้องเกี่ยวกับงาานทะเบียนราษฎรสำาหรับคนต่างด้าว

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

        

        (น�ยสุจริต ปัจฉิมนันท์)

     ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง
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ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง

ว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน

พ.ศ. ๒๕๔๘

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

และสทิธขิองบคุคลไรส้ถานะท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยทกุกลุม่ โดยให้มกีารสำารวจและจดัทำาทะเบยีนบคุคลทีไ่มม่ี

ช่ืออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้อำานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำาทะเบียนราษฎร

ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำารวจและจัดทำาทะเบียนสำาหรับ

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) เนื่องจากไม่ปรากฎหลักฐานยืนยันถิ่นกำาเนิดหรือประวัติของบุคคล

หรอืมีหลักฐานไมเ่พยีงพอทีน่ายทะเบยีนจะพจิารณาเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น ทัง้นีไ้มร่วมถงึคนตา่งด้าวทีเ่ขา้เมอืง

โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือรัฐไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

 “ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า ทะเบียนสำาหรับลงรายการของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนซ่ึงจัดทำา

เป็นรายหมู่บ้านหรือชุมชน

 “บตัรประจำาตวั” หมายความวา่ เอกสารทีน่ายทะเบยีนอำาเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ออกใหก้บับคุคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้จัดทำาทะเบียนประวัติแล้ว สำาหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงตัว

 ข้อ  ๔  ใหน้ายทะเบยีนอำาเภอและนายทะเบยีนทอ้งถ่ินจัดให้มกีารสำารวจและจดัทำาทะเบยีนประวติัของ

บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนทีม่ภูีมิลำาเนาหรอืถ่ินทีอ่ยู่ขณะสำารวจอยูใ่นเขตของสำานกัทะเบยีนน้ัน ๆ  ตามแบบ 

ท.ร. ๓๘ ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำานักทะเบียน

 ข้อ  ๕  การลงรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียดตามท่ีได้รับแจ้ง 

รายการใดไม่ทราบให้เขียนข้อความว่า “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ที่อยู่ 

เลขประจำาตัว และ วันเดือนปีเกิด หรืออายุ (ถ้าทราบ)

 รายการช่ือตัว ช่ือสกุล และวันเดือนปีเกิด หรืออายุของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มท่ีมีความผิดปกติ

หรือพิการทางสมอง ให้ลงรายการตามที่ผู้อุปการะดูแลแจ้ง
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 รายการทีอ่ยูต่ามวรรคหนึง่ ใหล้งเลขทีบ่า้นของบา้นซึง่บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนพกัอาศยัในชว่ง

เวลาที่มีการสำารวจหรือยื่นคำาร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเป็นประจำาหรือช่ัวคราวสำาหรับบุคคล

ซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรายการเฉพาะชุมชน หรือหมู่บ้าน ตำาบล

 ข้อ ๖ เพื่อความสะดวกในการจัดทำาทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนอำาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นกำาหนดเลขประจำาตัวประชาชน

ให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคนละหนึ่งเลขไม่ซ้ำากัน

 เลขประจำาตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลักตามที่ผู้อำานวยการ

ทะเบียนกลางกำาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

 ข้อ  ๗  เม่ือนายทะเบียนอำาเภอและนายทะเบียนท้องถ่ิน ได้จัดทำาทะเบียนประวัติตามข้อ ๔ แล้วให้จัดทำา

บตัรประจำาตวัตามแบบทา้ยระเบยีบนีต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารท่ีผู้อำานวยการทะเบยีนกลางกำาหนดมอบใหบุ้คคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงตัว

 ข้อ  ๘   ให้สำานักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓ 

และ ท.ร. ๑๔)

 รายการทะเบียนประวัติท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก)  

ลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพใบหน้า และจะมีข้อมูลที่จำาเป็นอื่น ๆ อีกก็ได้

 กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำาเป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถร้องขอเช่ือมโยงข้อมูลได้ ท้ังน้ีตามวิธีการท่ีผู้อำานวยการทะเบียนกลาง

กำาหนด

 ข้อ  ๙   การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนเรียกหลักฐาน

เพ่ือตรวจสอบว่าเด็กท่ีเกิดได้สัญชาติไทยหรือไม่ หากพบว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยให้ปฏิบัติ

ในการรบัแจง้การเกดิและเพิม่ช่ือในทะเบยีนบา้นตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลาง วา่ดว้ยการจดัทำาทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยสัญชาติของเด็กได้ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบ 

ท.ร. ๐๓๑ และเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ฉบับที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่

 กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตามแบบ ท.ร. ๐๓๑ ให้ตามวรรคหนึ่ง

แลว้ใหค้ดัสำาเนารายการสติูบตัรฉบบัดงักลา่วแจง้ไปยงันายทะเบยีนประจำาสำานกัทะเบียนอำาเภอหรอืสำานกัทะเบียน

ท้องถ่ินแห่งท้องท่ีท่ีบิดาหรือมารดาของเด็กมีช่ืออยู่เพ่ือดำาเนินการเพ่ิมช่ือเด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) 

ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก

 ข้อ  ๑๐  การรับแจ้งการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย

(ท.ร. ๔ ตอนหน้า) และเมื่อรับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ผู้แจ้งตามแบบ 

ท.ร. ๐๕๑ และจำาหน่ายรายการของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่

 กรณีการตายต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คัดสำาเนา

รายการมรณบัตรฉบับดังกล่าว แจ้งไปยังนายทะเบียนประจำาสำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียนท้องถิ่น

แห่งท้องที่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่เพื่อดำาเนินการจำาหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก)
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 ข้อ ๑๑ กรณีการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจาก

โรคติดต่ออันตราย ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบ

สำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ  ๑๒  บคุคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบยีนทีป่ระสงคจ์ะยา้ยทีอ่ยู ่ถา้เปน็ผูท้ีอ่ยู่ในการสงเคราะหด์แูลของ

สว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานเอกชนหรอืบคุคลใด จะต้องได้รบัความยนิยอมจากหนว่ยงานหรอืบคุคล

ท่ีทำาหนา้ที่ส่งเคราะห์หรือดแูลบุคคลดงักลา่วโดยในการแจง้ยา้ยทีอ่ยูส่ำาหรบับคุคลทีป่ว่ยเปน็โรคทางจติประสาท

หรือพิการทางสมอง หรือเด็ก ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หรือผู้อุปการะ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำาหน้าที่แจ้งย้าย

 ข้อ  ๑๓  การรับแจ้งการย้ายท่ีอยู่ของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายออก

และย้ายเข้า ดำาเนินการ ดังนี้

 ก. ก�รย้�ยออก

   (๑)  ให้เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ายที่อยู่ ได้แก่ บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง หลักฐานการ

ยินยอมให้ย้ายที่อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บัตรประจำาตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ 

(ท.ร. ๓๘ ข) ของบุคคลที่จะย้ายที่อยู่ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

   (๒) ตรวจสอบรายการบคุคลผูแ้จง้ และบคุคลทีจ่ะยา้ยทีอ่ยูจ่ากฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎรในระบบ

คอมพิวเตอร์

   (๓) เมือ่พบวา่บคุคลดงักลา่วมรีายการถูกต้อง ให้ออกใบรบัแจ้งการยา้ยทีอ่ยูต่ามแบบ ท.ร. ๐๗๑ 

ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ มอบให้แก่ผู้แจ้ง

   (๔)  หมายเหตุการแจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ของสำานักทะเบียน

   (๕)  เมื่อได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. ๐๗๑ ตอนที่ ๒ จากสำานักทะเบียนปลายทาง ให้จำาหน่าย

รายการของบุคคลที่ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ของสำานักทะเบียน

 ข. ก�รย้�ยเข้�

   (๑)  ให้เรียกตรวจหลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. ๐๗๑ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ 

จากผู้แจ้ง บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง บัตรประจำาตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ข) ของบุคคล

ที่ย้ายที่อยู่ หลักฐานการยินยอมให้อาศัยอยู่ในบ้านจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)

   (๒) เพิ่มรายการบุคคลของผู้ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ของสำานักทะเบียน

   (๓) ส่งใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. ๐๗๑ ตอนที่ ๒ คืนสำานักทะเบียนต้นทาง

 ข้อ  ๑๔  บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนผูใ้ดได้รับการเพ่ิมชือ่ในทะเบยีนบา้น ท.ร. ๑๓ หรอื ท.ร. ๑๔ 

แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนจำาหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำาตัวของผู้นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) 

และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

 ข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนประวัติของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือมีการ

แจ้งรายการซ้ำาซ้อน ให้นายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม  จำาหน่ายหรือดำาเนินการอื่นใดให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง
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 ข้อ  ๑๖  การจำาหนา่ยช่ือและรายการบุคคล และการแกไ้ขรายการในทะเบยีนประวตัเิอกสารการทะเบียน

ราษฎรอ่ืนและฐานขอ้มลูทะเบยีนประวตัขิองบคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีนให้นายทะเบยีนปฏิบติัตามระเบียบ

สำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในส่วนของทะเบียนประวัติให้ดำาเนินการ

เช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน

 ข้อ ๑๗ บัตรประจำาตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรสำาหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้เป็นตามแบบท้ายระเบียบนี้ ดังนี้

 (๑) ท.ร.๐๓๑ เป็นสูติบัตร ใช้สำาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

  (๒) ท.ร.๐๕๑ เป็นมรณบัตร ใช้สำาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

  (๓) ท.ร.๐๗๑ เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ใช้สำาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

  (๔) ท.ร.๓๘ ก เป็นทะเบียนประวัติสำาหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

  (๕) ท.ร.๓๘ ข เปน็แบบรบัรองรายการทะเบยีนประวตัขิองบคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบียน ซ่ึงคัด

จากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์

   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

        

        (น�ยสุจริต ปัจฉิมนันท์)

     ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง
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ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเลขประจำ�ตัวประช�ชนของบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน

ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียน

สำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘

 อนุสนธิตามข้อ ๖ วรรคท้าย ของระเบียบสำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำารวจและจัดทำาทะเบียน

สำาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘

 ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนสำาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ประกอบด้วยเลข ๑๓ หลัก แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน (๐-๐๐๐๐-๐๐๐๐๐-๐๐-๐) ได้แก่

 ส่วนที่  ๑  ประกอบด้วยเลข ๑ หลักเป็นเลขศูนย์

 ส่วนที่  ๒  ประกอบดว้ยเลข ๔ หลกั หมายถึง เลขรหัสสำานกัทะเบยีนทีส่ำารวจและจัดทำาทะเบียนประวตัิ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

 ส่วนท่ี  ๓ และส่วนท่ี ๔ รวมกันประกอบด้วยเลข ๗ หลัก หมายถึง ลำาดับท่ีของบุคคลในแต่ละสำานักทะเบียน 

โดยสองหลักแรกของส่วนที่ ๓ กำาหนดเป็นเลข ๘๙ หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบนี้

 ส่วนที่  ๕ ประกอบด้วยเลข ๑ หลัก หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำาตัวแต่ละ

ชุดตัวเลข

   ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

        (น�ยสุจริต ปัจฉิมนันท์)

                ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง
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ประเด็นไปให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบและสอบสวนแทน เม่ือ ดำาเนินการ 

เสร็จแล้วให้ส่งหลักฐานและบันทึกการสอบสวนไปยังสำานักทะเบียนที่รับคำาขอ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอำาเภอ
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อุทธรณ์ไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย
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ส่วนที่ ๒

กฎหม�ยสัญช�ติ
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พระร�ชบัญญัติ
สัญช�ติ

พ.ศ. ๒๕๐๘

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

เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
  

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

  มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘”

  มาตรา ๒๑  พระราชบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน็ตน้ไป

  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 และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ

การสำารวจจัดทำาทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี

กำาหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำานองเดียวกันตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๐๘
 ๒ มาตรา ๔ นิยามคำาว่า “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  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำานาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และกำาหนดค่าธรรมเนียม

ไม่เกินอัตราทา้ยพระราชบญัญัตนิี ้และยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ใ้ดเปน็การทัว่ไปหรอืเฉพาะรายตามที่

เห็นสมควร

  (๑)  คำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

  (๒)  หนังสือสำาคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย

  (๓)  คำาขอกลับคืนสัญชาติไทย

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

ก�รได้สัญช�ติไทย

  มาตรา ๗๖  บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

  (๑)  ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย

  (๒)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง

  คำาว่าบิดาตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการ

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิด

เป็นบุตรก็ตาม๗

  ๓ มาตรา ๔  นิยามคำาว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๔ มาตรา ๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๕ มาตรา ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๖ มาตรา ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
  ๗ มาตรา ๗  วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
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  มาตรา ๗ ทวิ๘   ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย 
ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น
  (๑)  ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
  (๒)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
  (๓)  ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
  ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและส่ังเฉพาะรายหรือเป็นการท่ัวไปให้บุคคลตามวรรคหน่ึง
ได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด๙

  ผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทยซ่ึงไมไ่ด้สญัชาติไทยตามวรรคหนึง่จะอยูใ่นราชอาณาจักรไทยในฐานะใด 
ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและ
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 
ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวงการ
  อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี
  มาตรา ๙/๑๑๑ ให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ประกอบด้วย
  (๑)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
  (๒)  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทน
สำานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็น
กรรมการโดยตำาแหน่ง
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนไม่เกินเจ็ดคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง โดยต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้าน
กฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ 
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย เป็นกรรมการ

 

 ๘ มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๙ 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
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  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง

ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

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

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

  มาตรา ๙/๓๑๓  ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (๑)  พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

  (๒)  เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดำาเนินการใด ๆ  เก่ียวกับ

คนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องดำาเนินการตามมาตรา ๒๗

  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำาหนด

  มาตรา ๙/๔๑๔  ให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำานาจดำาเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจาก

ตำาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม

  มาตรา ๙/๕๑๕ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถ่ินประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัคำาขอแลว้ ให้เสนอคำาขอนัน้ต่อคณะกรรมการรบัรองความเปน็คนไทย

พลัดถิ่นเพื่อพิจารณา

  การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กำาหนด

ในกฎกระทรวง

  มาตรา ๙/๖๑๖ ให้ผู้ซ่ึงคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินให้การรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่น เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เว้นแต่

ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น

  มาตรา ๙/๗๑๗ ให้นำามาตรา ๙/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพลัดถ่ิน ซ่ึงบุตรน้ันได้

รับสัญชาติไทยมาก่อนที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่ง

 

 ๑๒ มาตรา ๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๑๓ 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
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  มาตรา  ๑๐  คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

  (๑)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

  (๒)  มีความประพฤติดี

  (๓)  มีอาชีพเป็นหลักฐาน

  (๔)  มีภูมิลำาเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเน่ืองมาจนถึงวันท่ีย่ืนคำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่าห้าปี

  (๕)  มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา  ๑๑  บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มิให้นำามาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

  (๑)  ได้กระทำาความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ทาง

ราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร

  (๒)๑๘ เป็นบตุร ภริยา หรอืสามขีองผู้ซึ่งได้แปลงสญัชาติเปน็ไทย หรือของผูไ้ดก้ลับคนืสัญชาติไทย

  (๓)  เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน

  (๔)๑๙ เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย

  มาตรา  ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ

และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหน่ึงมีบุตรซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย 

และบุตรน้ันมีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อมกับตนได้ โดยบุตรนั้น

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕)

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีเม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควร

อนุญาตให้นำาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เม่ือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว 

ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย

  เมือ่มปีระกาศตามมาตรา ๕ แล้ว ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีอ่อกหนงัสอืสำาคัญการแปลงสญัชาติเปน็ไทย

ให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน๒๐

  มาตรา ๑๒/๑๒๑  ในการขอแปลงสญัชาติเปน็ไทยตามมาตรา ๑๒ นัน้ บคุคลอ่ืนอาจขอแปลงสญัชาติ

เป็นไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (๑) ผู้อนุบาลตามคำาส่ังของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนไร้ความสามารถซ่ึงมีหลักฐาน

แสดงให้เช่ือไดว้า่เป็นผู้เกดิในราชอาณาจกัรไทย โดยให้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งมคีณุสมบตัติามมาตรา ๑๐ (๓) และ 

(๕) และรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิญาณตนก็ได้

  ๑๗ มาตรา ๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๑๘ 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
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  (๒) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกำาหนด เมื่อได้รับความยินยอมของผู้เยาว์

แล้วอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มาไม่น้อยกว่าสิบปี โดยให้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)

  (๓)  ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรบุญธรรม

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่า

เป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)

  การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๒

การเสียสัญชาติไทย

  มาตรา ๑๓๒๒ ชายหรือหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของ

ภริยาหรือสามไีดต้ามฎหมายวา่ดว้ยสญัชาตขิองภรยิาหรอืสาม ีถา้ประสงคจ์ะสละสญัชาตไิทยใหแ้สดงความจำานง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๑๔๒๓ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของ

บิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผู้ซ่ึงได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ให้แสดงความจำานงสละสัญชาติไทย

ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

  เมื่อได้พิจารณาความจำานงดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของบิดา

หรือมารดาหรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการรบหรืออยู่ในสถานะ

สงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้

  มาตรา  ๑๕  นอกจากกรณตีามมาตรา ๑๔ ผูซ้ึง่มสีญัชาตไิทยและสญัชาตอิืน่หรือผูซ้ึง่ไดส้ญัชาตไิทย

โดยการแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการ

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง๒๔

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมตรี

  
  ๒๒ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๒๓ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒๔ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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  มาตรา  ๑๖  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้

เมื่อปรากฏว่า

  (๑)  การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำาคัญ

  (๒)  กระทำาการใด ๆ  อนัเปน็การกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงหรอืขดัต่อประโยชน์ของรฐั หรอื

เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

  (๓)  กระทำาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งให้เป็นอำานาจของรัฐมนตรี๒๕

  มาตรา  ๑๗๒๖  ผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว

อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า

  (๑)  ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปีนับแต่

วันที่บรรลุนิติภาวะ

  (๒)  มหีลกัฐานแสดงวา่ใชส้ญัชาติของบดิาหรอืมารดาหรอืสญัชาติอ่ืนหรอืฝกัใฝอ่ยูใ่นสญัชาตขิอง

บิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น

  (๓)  กระทำาการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือ

เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

  (๔)  กระทำาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓) 

หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง

  มาตรา  ๑๘๒๗  เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรี

มีอำานาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง

  มาตรา  ๑๙  รัฐมนตรีมีอำานาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อ

ปรากฏว่า

  (๑)  การแปลงสญัชาตนิัน้ได้เปน็ไปโดยปกปดิขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงขอ้ความเทจ็อันเปน็สาระสำาคญั

  (๒)  มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม

  (๓)  กระทำาการใด ๆ  อนัเปน็การกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงหรอืขดัต่อประโยชน์ของรฐั หรอื

เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

  ๒๕ มาตรา ๑๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒๖ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒๗ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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  (๔)  กระทำาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  (๕)  ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำาเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี

  (๖)  ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทำาสงครามกับประเทศไทย

  การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่

บรรลนุติภิาวะและไดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมือ่รฐัมนตรสัีง่ถอนสญัชาติไทยแลว้ให้

นำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

  มาตรา  ๒๐๒๘  (ยกเลิก)

  มาตรา  ๒๑๒๙  ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติ

ของบดิาหรอืมารดาได้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาตขิองบดิาหรอืมารดาถา้ได้รบัใบสำาคญัประจำาตัวคนตา่งด้าวตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย

  มาตรา ๒๒ ผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอน

สัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย

หมวด ๓

ก�รกลับคืนสัญช�ติไทย

  มาตรา ๒๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว

ตามมาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได้๓๐

  การขอกลบัคืนสญัชาตไิทยใหย้ืน่แสดงความจำานงต่อพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามแบบและวธิกีารทีก่ำาหนด

ในกฎกระทรวง

  มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนด

ในกฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

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

คณะกรรมก�รกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญช�ติ๓๑

  มาตรา  ๒๕๓๒  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบด้วย

  (๑)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ

  (๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำานักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผู้แทนสำานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทน

สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ผูแ้ทนกองอำานวยการรกัษาความมัน่คงในราชอาณาจักร 

เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง

  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

การทำางานด้านสัญชาติเป็นที่ประจักษ์ เป็นกรรมการ

  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง

ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  มาตรา  ๒๖๓๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

  มาตรา  ๒๗๓๔ คณะกรรมการมีหน้าท่ีเสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้อำานาจตาม

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 และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี ในการใช้อำานาจและดำาเนิน

การดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย

  มาตรา ๒๘๓๕  ให้คณะกรรมการมีอำานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย

  ๓๑ หมวด ๔ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔)          

พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๓๒ มาตรา ๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๓๓ 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
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  มาตรา  ๒๙๓๖  ให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำานาจดำาเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจาก

ตำาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ถนอม กิตติขจร

          นายกรัฐมนตรี

  ๓๖ มาตรา ๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
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พระร�ชบัญญัติ 
สัญช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชก�ลปัจจุบัน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

  มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘”

  มาตรา  ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  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

  ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนที่ ๖๒/ ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๐๘
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  มาตรา  ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง กำาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

  (๑)  คำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

  (๒)  หนังสือสำาคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย

  (๓)  คำาขอกลับคืนสัญชาติไทย

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 

ก�รได้สัญช�ติไทย

 

  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 

ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

  มาตรา  ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

  (๑)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

  (๒)  มีความประพฤติดี

  (๓)  มีอาชีพเป็นหลักฐาน

  (๔) มีภูมิลำาเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

  (๕)  มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง
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  มาตรา  ๑๑  บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มิให้นำามาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

  (๑) ได้กระทำาความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ

ซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 

  (๒)  เป็นบุตรหรือภริยาของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย

  (๓)  เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน

  มาตรา  ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ

และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหน่ึงมีบุตรซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย

และบุตรนั้นมีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อมกับตนได้ โดยบุตรนั้น

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕)

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรี

เห็นสมควรอนุญาตให้นำาความกราบบังคมทูลขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย

  ผู้แปลงสัญชาติเป็นไทยชอบที่จะขอหนังสือสำาคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

หมวด ๒ 

ก�รเสียสัญช�ติไทย

 

  มาตรา ๑๓ หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของสามีได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้แสดงความจำานงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๔ ผูซ้ึง่มสีญัชาตไิทยเพราะเกดิในราชอาณาจกัรไทยขณะทีบ่ดิาเปน็คนตา่งดา้ว และอาจถอื

สัญชาติของบิดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามวรรค ๑๒ วรรคสอง 

ถา้ประสงคจ์ะสละสญัชาตไิทย ใหแ้สดงความจำานงต่อพนกังานเจ้าหนา้ทีต่ามแบบและวธิทีีก่ำาหนดในกฎกระทรวง

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

  เมื่อได้พิจารณาความจำานงดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของบิดา

หรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการรบหรืออยู่ในสถานะสงคราม 

รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้



130

  มาตรา  ๑๕  ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยขณะที่บิดาเป็นคนต่างด้าวและอาจ

ถือสัญชาตขิองบดิาได ้หรอืผูซ้ึง่ไดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แตไ่มไ่ดแ้สดงความจำานงภายในกำาหนด

เวลาตามมาตรา ๑๔ หรอืผูซ้ึง่มีสญัชาตไิทยและสญัชาติอ่ืนหรอืผูซ้ึง่มสีญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ ถา้ประสงค์

จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

  มาตรา ๑๖  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทย

ได้เมื่อปรากฏว่า

  (๑)  การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำาคัญ

  (๒)  กระทำาการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ

เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ 

  (๓)  กระทำาการใดๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  มาตรา  ๑๗  ผู้ซ่ึงมีีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอน

สัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า

  (๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี นับแต่วันที่บรรลุ

นิติภาวะ

  (๒) มีหลักฐานแสดงว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือ

สัญชาติอื่น

  (๓)  กระทำาการใด ๆ  อนัเปน็การกระทบกระเทอืนตอ่ความมัน่คง หรอืขัดตอ่ประโยชนข์องรัฐ หรอื

เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

  (๔)  กระทำาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓) 

หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง

  มาตรา ๑๘  เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรี

มีอำานาจถอนสัญชาติไทยแต่ผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือโดยมี

มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่า

  (๑) บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็น

กรณีพิเศษเฉพาะราย

  (๒)  บิดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว

  (๓) บดิาหรอืมารดาของผูน้ัน้เปน็ผูเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจักรไทยโดยไมไ่ดรั้บอนญุาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง
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  มาตรา  ๑๙  รัฐมนตรีมีอำานาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อ

ปรากฏว่า

  (๑)  การแปลงสญัชาตนิัน้ได้เปน็ไปโดยปกปดิขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงขอ้ความเทจ็อันเปน็สาระสำาคญั 

  (๒)  มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม

  (๓) กระทำาการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือ

เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

  (๔)  กระทำาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  (๕)  ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำาเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี

  (๖)  ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทำาสงครามกับประเทศไทย

  การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่

บรรลนุติภิาวะและไดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมือ่รฐัมนตรสีัง่ถอนสญัชาติไทยแลว้ให้

นำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

 มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

กรรมการผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตำารวจ และอธิบดีกรมอัยการเป็น

กรรมการ มีหน้าที่พิจารณาการถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๘ หรือ

มาตรา ๑๙

 เม่ือมีพฤติการณ์ปรากฏว่า ผู้ใดอาจถูกถอนสัญชาติไทย ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

 มาตรา ๒๑ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว ถ้าได้

รับใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย

 มาตรา ๒๒ ผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอน

สัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย

หมวด ๓ 

ก�รกลับคืนสัญช�ติไทย 

  มาตรา ๒๓ หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทย ในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวตาม

มาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได้

  การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจำานงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่

กำาหนดในกฎกระทรวง
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  มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือ มารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่น คำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดใน

กฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้น มีสัญชาติ

  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ถนอม กิตติขจร

          นายกรัฐมนตรี 
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พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

  ม�ตร�  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”

  ม�ตร�  ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  ม�ตร�  ๓   ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

(ความตามมาตรา ๔ ถึงมาตรา ๙ นำาไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้วซึ่งบางมาตรา 

ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)

    ม�ตร�  ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย

   ม�ตร�  ๑๑  บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติน้ี ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับด้วย เว้นแต่ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีมีคำาส่ัง

อันมีผลให้ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  บุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหน่ึง 

อาจได้สัญชาติไทยได้ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้รัฐมนตรีจะสั่งให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้

   ม�ตร� ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       อ�นันท์ ปันย�รชุน

         นายกรัฐมนตรี

  (ม. ๑๐  และ ม. ๑๑ เป็นบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)
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พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

  ม�ตร�  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕”

   ม�ตร�  ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  (ความตามมาตรา ๓ นำาไปแทนความเดมิในพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ และถกูแกไ้ขเพิม่

เติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)

   ม�ตร�  ๔   ความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้ดำาเนินการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

   ม�ตร� ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       อ�นันท์ ปันย�รชุน

         นายกรัฐมนตรี

  (ม.๔ เป็นบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕)
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พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

  ม�ตร�  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
  ม�ตร�  ๒  พระราชบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา เป็นต้นไป
  (ความตามมาตรา ๓ ถึงมาตรา ๑๙ นำาไปแทนความเดิมในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้ว)
  ม�ตร� ๒๐  ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้ใช้อัตรา      
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
  ม�ตร� ๒๑  บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
  ม�ตร�  ๒๒  บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้มี
ผลใช้บังคับกับผู้ที่กิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
  ม�ตร� ๒๓ บรรดาบุคคลท่ีเคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดย
มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดีหรือทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย 
ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำาส่ังอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
  เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 
ย่ืนคำาขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำาเนาอยู่ในปัจจุบัน
  ม�ตร� ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคำาสัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญติัสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ หรือ
คำาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
   ม�ตร�  ๒๕  ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นำา
ความตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับ
การใช้อำานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 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 พระราชบัญญัติน้ี
  ม�ตร�  ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ 
         นายกรัฐมนตรี
  (ม. ๒๑ ถึง ม. ๒๕ เป็นบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)
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พระร�ชบัญญัติ 
สัญช�ติ  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  มีน�คม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชก�ลปัจจุบัน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

  มาตรา  ๒๑   พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  มาตรา  ๓   ให้เพิ่มบทนิยามคำาว่า  “คนไทยพลัดถิ่น”  ระหว่างบทนิยามคำาว่า  “คนต่างด้าว”  และ

บทนิยามคำาว่า  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

  “คนไทยพลัดถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น  

โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของ

ประเทศอื่น  และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย  โดยได้รับ

การสำารวจจัดทำาทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะรัฐมนตรี

กำาหนด  หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำานองเดียวกันตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง” 

  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

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้แทนสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  และผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็น

กรรมการโดยตำาแหน่ง 

  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการ

ทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ  

ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย  เป็นกรรมการ 

  ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ัง

ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  มาตรา  ๙/๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙/๑  (๓)  มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ

สองปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

  มาตรา  ๙/๓  ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอำานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

  (๒)  เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดำาเนินการใด ๆ   เก่ียวกับ

คนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องดำาเนินการตามมาตรา  ๒๗ 

  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำาหนด 

  มาตรา  ๙/๔  ให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำานาจดำาเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   การพ้นจาก      

ตำาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม  

  มาตรา  ๙/๕  ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  เมือ่พนกังานเจ้าหนา้ทีไ่ดร้บัคำาขอแลว้  ให้เสนอคำาขอนัน้ตอ่คณะกรรมการรบัรองความเปน็คนไทย

พลัดถิ่นเพื่อพิจารณา 

  การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กำาหนด

ในกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๙/๖  ให้ผู้ซ่ึงคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินให้การรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่น  เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

  บุตรของคนไทยพลัดถ่ินซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด   เว้น

แต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น

  มาตรา  ๙/๗  ให้นำามาตรา  ๙/๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งบุตรนั้น

ได้รับสัญชาติไทยมาก่อนท่ีคนไทยพลัดถ่ินได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินตามมาตรา  ๙/๖  วรรคหน่ึง”  

  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   การดำาเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙/๕  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  มาตรา  ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

        นายกรัฐมนตรี    
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หม�ยเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปัญหาสัญชาติ 

ให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตของราชอาณาจักรไทย โดยให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บุคคลดังกล่าวท่ียังไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน  

และไดอ้พยพเข้ามาอยูอ่าศยัในประเทศไทยเปน็ระยะเวลาหนึง่และมวีถีิชวีติเปน็คนไทย โดยได้รบัการสำารวจตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎรภายใต้หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะรัฐมนตรกีำาหนด และเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม

หลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ จึงกำาหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถ่ิน ท่ีได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

โดยพระราชบัญญัติน้ีท่ีไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน หรือได้สัญชาติไทยแล้ว ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย 

จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้     
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ประก�ศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๓๓๗ 

  โดยที่พิจารณาเห็นว่า บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามา

อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายวา่ด้วยคนเขา้เมอืง หรอืบดิาหรอืมารดาเปน็คนต่างดา้วทีเ่ขา้มา

ในในอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราว หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหล่านี้แม้

จะมีสัญชาติไทย แต่ก็มิได้มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย เพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมควร

มิให้บุคคลดังกล่าวมีหรือได้สัญชาติไทยอีกต่อไป หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำาสั่งดังต่อไปนี้

  ข้อ  ๑ ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว

หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น

  (๑)   ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษหรือเฉพาะราย

  (๒)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว

  (๓)  ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

  ท้ังน้ี เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและส่ังเฉพาะรายเป็นประการอ่ืน

  ข้อ  ๒  บคุคลตามขอ้ ๑ ผูเ้กิดในราชอาณาจักรไทยเมือ่ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบันีใ้ชบ้งัคบัแล้ว

ไม่ได้สัญชาติไทยเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและส่ังเฉพาะรายเป็นประการอ่ืน

  ข้อ  ๓  บรรดากฎหมาย  กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน

  ข้อ  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

  ข้อ  ๕  ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบันีใ้ห้ใชบ้งัคับต้ังแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา

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
ก�รพิสูจน์และก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๕

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 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

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ 

ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทำาไดโ้ดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้

  “คำาขอ” หมายความว่า คำาขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

  “ผู้ขอ” หมายความว่า ผู้ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

  ข้อ  ๒  ผูใ้ดประสงค์จะไดรั้บการรบัรองความเปน็คนไทยพลดัถิน่ ใหย้ืน่คำาขอต่อพนกังานเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำาขอ ดังต่อไปนี้

  (๑)   รปูถา่ยของผูข้อ ใหใ้ชร้ปูถ่ายทีถ่่ายไวไ้มเ่กินหกเดือนก่อนวนัยืน่คำาขอ ขนาด ๔ x ๖ เซนตเิมตร

ครึง่ตวั หน้าตรง ไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตาสเีขม้ และไมใ่สผ้่าคลมุหนา้หรอืผ้าโพกศีรษะ เวน้แต่ผู้ซึง่มคีวามจำาเปน็

ตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แต่เปิดให้เห็นหน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง 

จำานวนห้ารูป สำาหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคำาขอแทนให้ยื่นจำานวนแปดรูป

  (๒)  หลกัฐานทะเบยีนราษฎรของผูข้อ ไดแ้ก ่ทะเบยีนบา้นหรอืทะเบยีนประวตัทิีก่รมการปกครอง

บนัทกึไวใ้นกลุม่ผู้ทีม่เีช้ือสายไทย และบตัรประจำาตัวทีร่ะบวุา่ผูน้ัน้มเีชือ้สายไทยและในกรณีทีม่ญีาติสบืสายโลหติ

หรือรว่มวงศต์ระกลูกบัผูข้อซึง่มภีมูลิำาเนาอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยใหย้ืน่หลกัฐานทะเบยีนราษฎรของบุคคล

ดังกล่าวด้วย

  ในกรณีท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอ่ืนของผู้ขอหรือญาติสืบสายโลหิตหรือร่วมวงศ์ตระกูลกับผู้ขอ

ตามวรรคหนึง่ เช่น สตูบิตัรหรอืหนงัสอืรบัรองการเกดิหรอืหนงัสอืรบัรองสถานทีเ่กดิ มรณบตัรหรอืหนงัสือรบัรอง

การตาย บตัรประจำาตวัประชาชนหรอืบตัรประจำาตวัอืน่ทีท่างราชการออกใหซ้ึง่มรีปูถา่ยและเลขประจำาตวัประชาชน 

ให้ยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

  
 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
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 ในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผู้ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ไว้ในกลุ่มอื่นที่มิใช่กลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายไทย หากผู้นั้นเห็นว่าเป็นการบันทึกโดยผิดหลง ให้ผู้นั้นยื่นคำาร้องขอแก้ไข

ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรก่อนมายื่นคำาขอตามกฎกระทรวงนี้

  (๓)  หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผู้ขอกับครอบครัวท่ีมีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ซึ่งได้รับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจำานวนสองคน 

หรอืถ้ามีหลกัฐานการตรวจสารพนัธุกรรมหรอืดีเอน็เอซึง่พสิจูนว์า่ผูข้อเปน็ญาตริว่มสายโลหติกบัผูม้สัีญชาติไทย

ให้ยื่นมาพร้อมกับคำาขอด้วย

  (๔)   หลักฐานรับรองคุณสมบัติผู้ขอเก่ียวกับความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เช่น หนังสือหรือหลักฐาน

รับรองการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณที่ออกโดยส่วนราชการหนังสือรับรองซึ่งออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน

ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่หรือปฏิบัติงานในท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่

  (๕)   หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน โดยมีบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงมีสัญชาติไทย

จำานวนสองคนรับรอง

  ข้อ  ๓  ผูข้อมสีทิธอิา้งวตัถพุยาน พยานแวดล้อม หรอืหนงัสอืรบัรองของสถาบนัหรือองค์กรวิชาการ

ทางดา้นกฎหมายสญัชาต ิสถานะบคุคล สงัคมวทิยา มานษุยวทิยา หรอืชาติพันธุท์ีไ่ด้รบัการรบัรองจากหน่วยงาน

ของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก็ได้

  ข้อ  ๔  กรณผีูข้อเป็นบคุคลที่ยงัไมบ่รรลนุติิภาวะ หรอืเปน็คนไรค้วามสามารถ ใหบ้ิดาหรอืมารดา 

ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเป็นผู้ยื่นคำาขอแทน

  ข้อ  ๕  การขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นคำาขอดังต่อไปนี้

  (๑)   ถ้าผู้ขอมีช่ือในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคำาขอต่อผู้อำานวยการ

สำานักบริหารการทะเบียน ณ ที่ทำาการสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

  (๒)  ถ้าผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำาขอต่อนายอำาเภอหรือ

ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาก่ิงอำาเภอ ณ ท่ีว่าการอำาเภอหรือท่ีว่าการก่ิงอำาเภอแห่งท้องท่ีท่ีผู้ขอมีช่ือในทะเบียนบ้าน

หรือทะเบียนประวัติ

  ในกรณีจำาเป็นอย่างยิ่ง นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภออาจใช้ดุลพินิจ

เพื่อให้มีการรับคำาขอนอกสถานท่ีที่กำาหนดได้ ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงเหตุผลและความจำาเป็นอย่างยิ่ง เช่น กรณี

ทุพพลภาพ เจ็บป่วยร้ายแรง หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเป็นสำาคัญ

  ข้อ  ๖  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับคำาขอพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำาขอครบถ้วนตามข้อ ๒ แล้ว 

ใหอ้อกใบรบัใหแ้กผู่ข้อไวเ้ปน็หลกัฐาน และให้ดำาเนนิการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอของคำาขอ

และหลักฐานประกอบคำาขอ หากเห็นว่า คำาขอและหลักฐานประกอบคำาขอถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการ

พิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ดำาเนินการตามข้อ ๗ ต่อไป
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  ในกรณีที่คำาขอหรือหลักฐานประกอบคำาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

เห็นว่า หลักฐานประกอบคำาขอไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น อาจสอบสวนพยานบุคคล

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ยื่นคำาขอและบุคคลอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสถานะบุคคล

และจดุเกาะเกีย่วท่ีสามารถพสูิจนก์ารเป็นผูม้เีชือ้สายไทยของผูข้อ หรอืเรยีกหลกัฐานเพิม่เติมโดยแจง้เปน็หนงัสอื

ให้ผู้ขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ โดยกำาหนดให้ดำาเนินการแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม

หรือให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคำาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

  การเรียกหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลตามวรรคสองจะต้องคำานึงถึงความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร

และสิทธิมนุษยชนรวมถึงปัจจัยแวดล้อมและความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ขอ

ประกอบกันด้วย

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตรวจสอบคำาขอและหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติม รวมทั้งสรุปผล

การสอบสวนพยานบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามวรรคสองใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำาขอพรอ้มดว้ย

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอทราบก่อนครบกำาหนดระยะเวลา ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาดำาเนินการออกไปได้

ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว

  ข้อ  ๗  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตามข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคำาขอพร้อมทั้งหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผลการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในกรณีที่มีการสอบสวนให้แก่อธิบดี

กรมการปกครองหรอืผูว้า่ราชการจังหวัด แลว้แต่กรณี ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัคำาขอและหลกัฐานประกอบ

คำาขอถูกต้องและครบถ้วน หรือนับแต่วันที่การตรวจสอบคำาขอและหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมแล้วเสร็จ แล้วแต่

กรณี เพื่อดำาเนินการดังต่อไปนี้

  (๑)   ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของคำาขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  (๒)  ส่งคำาขอและหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งความเห็นของอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการ

จังหวดั แลว้แตก่รณ ีใหค้ณะกรรมการรบัรองความเปน็คนไทยพลดัถิน่ภายในเจด็วนันบัแตว่นัทีก่ารตรวจพจิารณา

ตาม (๑) แล้วเสร็จ

  ข้อ  ๘  เมื่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับเรื่องตาม

ขอ้ ๗ (๒) ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งและครบถ้วนของคำาขอและหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้งแลว้จัดประชมุคณะกรรมการ

รบัรองความเปน็คนไทยพลดัถิน่เพือ่พจิารณาคำาขอภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

  ในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของผู้ขอรายใด คณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นจะเรียกหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้ โดยให้นำาความในข้อ ๖ มาใช้บังคับ
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  ข้อ  ๙  เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาคำาขอและหลักฐานประกอบ

คำาขอแลว้มมีตวิา่ผูข้อรายใดเปน็คนไทยพลดัถ่ิน ให้อธบิดีกรมการปกครองออกหนังสอืรบัรองความเปน็คนไทย

พลดัถ่ินใหแ้กผู่น้ัน้ภายในเจด็วนันบัแตวั่นทีไ่ดม้กีารจดัทำาและรบัรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการรบัรอง

ความเปน็คนไทยพลดัถิน่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้การจัดทำาและรบัรองรายงานการประชุมต้องไมเ่กินสามสบิวนั

นบัแตว่นัทีค่ณะกรรมการรบัรองความเปน็คนไทยพลดัถ่ินมมีติพรอ้มแจ้งกรงุเทพมหานครหรือจังหวดัทีผู่ข้อมชีือ่

ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติเพื่อการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ขอตามระเบียบ

ที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลางกำาหนด

  ข้อ  ๑๐  กรณีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรายใดมิใช่คนไทย

พลดัถิน่ ใหอ้ธบิดกีรมการปกครองแจง้เปน็หนงัสอืใหผู้้ขอทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารจัดทำาและรบัรอง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจัดทำาและ

รับรองรายงานการประชุมต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมมีต ิ

โดยให้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญและข้อกฎหมายรวมทั้งวิธีการย่ืนคำาฟ้องและระยะเวลาสำาหรับ

ยื่นคำาฟ้องไว้ในหนังสือแจ้งด้วย

  ข้อ ๑๑  คำาขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

             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  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัติให้การพิสูจน์

และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่เพือ่การได้สญัชาติไทยโดยการเกดิ ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้  
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ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย
เรื่อง คำาขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

  อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำาหนดคำาขอพิสูจน์ความเป็นคน

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  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเปน็คนไทยพลดัถ่ิน 

ช่ือ.........................................................................ช่ือสกุล.............................................................. 

บัตรประจําตัวเลขที่    

อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง.................................................. 

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

ดําเนินการ โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

 

คนไทยพลัดถ่ิน 
       ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการสํารวจ จดัทําทะเบียนประวัตแิละเอกสารแสดงตนไว้แล้ว ซึ่งดําเนนิการตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใตห้ลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด ในกลุ่มที่มีเช้ือสายไทย ดังนี ้               
      ๑.ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวดัเกาะกง ประเทศกัมพูชา เข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐  (ประเภท ๖) 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย (ประเภท ๗) 
      ๒.ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเช้ือสายไทย 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) ซึ่งตกสํารวจจากกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเช้ือสายไทย เข้ามาก่อนและ
หลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ รวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย 
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ลักษณะของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งจะได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  

 
  “คนไทยพลัดถ่ิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยท่ีต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน 
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้น้ันมิได้ถือสัญชาติ 
ของประเทศอ่ืน และได้อพยพเขา้มาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ
การสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนทํานองเดียวกันตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

 

 
 
 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาความเปน็คนไทยพลดัถ่ิน 
 
 

๑. เป็นผู้ซึ่งได้รับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้วในกลุ่มซึ่งระบุว่ามีเช้ือสายไทย 
๒. อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
๓. ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น 
๔. มีรูปร่างลักษณะและวิถีชีวิตเหมือนคนไทย และ สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ 
๕. สามารถแสดงผังเครือญาติซึ่งนา่เช่ือถือว่าเป็นผู้มีเช้ือสายไทย และ มีผู้ที่น่าเช่ือถือซึ่งมีสัญชาติไทย ให้การรับรองหรือ 
    มีหลักฐานผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถแสดงถึงความเป็นญาติกับผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

       ๖. มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และ เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี   
           พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

Ω   Ω  Ω  Ω 
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สรุปผลการตรวจสอบคําขอพิสูจนค์วามเปน็คนไทยพลดัถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  

 

๑. ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

      ชื่อ...........................................................ช่ือสกุล................................................................................................. 

 เกิดวันที่..................................................เดือน........................................................... พ.ศ.................................. 

๒. ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้          ตนเอง            บุตร        อ่ืน ๆ (ระบ ุเช่น  
      พี ่น้อง หลาน ผู้อนุบาล ผู้ปกครอง) ................................................................................................................... 
 ช่ือ.............................................................ช่ือสกุล.............................................................................................. 

๓. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 

 ๓.๑ ผู้ย่ืนคําขอ  (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) บัตรประจําตัวญาติที่มีเช้ือสายไทย ถ้าไม่มีเพราะ.............................................                                

  มี          ไม่มี   (๖)  แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  บคุคลที่น่าเช่ือถือ ซ่ึงมีสัญชาติไทย จํานวน ๒ คน     
                                                 เพื่อรับรองว่าผู้ขอ ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
  มี         ไม่มี    (๗) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอพิสูจน์และรับรอง  
                                                    ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้วสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็ก 
                                             อายุต่ํากว่า ๗ ปี) 

   มี        ไม่มี   (๘) ผังแสดงเครือญาตหิรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 
                                              ระหว่างผู้ขอกับญาติที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

                 มี         ไม่มี         (๙) หลักฐานอ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................... 

  

 

 

 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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๔. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการ 
              รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา 
 เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังน้ี..................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ........................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ยื่นคําขอทราบ 
  
 

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

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

 
๕. ความเห็นของนายอําเภอ 

 เอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรอง 
 ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาตามที่เสนอ 
 เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ตามที่เสนอ 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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คําขอลําดับที่ .............................. 
 

แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน 

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
    
 

 
 

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

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

 
      
    
  กรณีย่ืนคําขอพิสูจนแ์ละรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแทน (ผู้ขอซ่ึงมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวัน    
    ยื่นคําขอ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ)  
 

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

 เลขประจําตัวประชาชน   

   สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ............................................ อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่.........ตําบล/แขวง……………………..….. 
    อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์ ....................................     

    มีความประสงค์ยื่นคําขอแทนผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นซ่ึงมีความเก่ียวข้อง เป็น       
         บุตร        อ่ืน ๆ (เช่น น้อง หลาน ผู้อนุบาล ผู้ปกครอง) ............................................................................. 
 

 หมายเหตุ    กรณียื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 

 

 

ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่  

๑.   ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................... ช่ือสกุล..................................................  
      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.............................................................................. 
 

 
 

 

รูปถ่าย 
ของผู้ขอพิสูจน์และ

รับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ขนาด ๔ X ๖ 

ซ.ม. 

 

ภาพถ่าย 
จากฐานข้อมูลการ

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

๒. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีบิดาช่ือ ......................................ช่ือสกุล...........................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 

      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..................................................  

 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง............................................................... 
       อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด............................................................................. 

๓. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีมารดาชื่อ................................ ช่ือสกุล............................... 
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 

      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...................................................  

 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง............................................................... 
       อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด............................................................................. 
 

๔. ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีสามี/ภริยา ช่ือ.....................................................................  
       ชื่อสกุล.........................................เกิดวันที่........ เดือน................................. พ.ศ............... อายุ....................ปี    

       เลขประจําตัวประชาชน                                                                 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..............  

       ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง............................................................... 
       อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด............................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
       ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).......................................................ช่ือสกุล....................................................  
  - เป็นผู้มีความประพฤติดี  และ 
  - เล่ือมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ 
  - ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ และ 
  - ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน      
 

 

       พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
        ๑) ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (กรณียื่นคําขอแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔) และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ยื่นคําขอ จํานวน ๓ ฉบับ 
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     ๒) ผู้ขอพิสูจนแ์ละรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๔X๖ ซ.ม.  จํานวน    ๕ รูป 
                           (กรณีมีผู้ยื่นคําขอแทนใช้รูปถ่าย จํานวน ๘ รูป) 
   ๒.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น      จํานวน    ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔)  หรือทะเบียนประวัติ  จํานวน    ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด (ถ้ามี)   จํานวน    ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา (ถ้ามี)    จํานวน    ๓ ฉบับ 
        ๒.๖) สําเนาบัตรประจําตัวญาติซ่ึงมีเช้ือสายไทย (ถ้ามี)   จํานวน    ๓ ฉบับ  
        ๒.๗) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีสามารถพูดและ 
          ฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุต่ํากว่า ๗ ปี)   จํานวน    ๓ ฉบับ  
        ๒.๘) ผังแสดงเครือญาติหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทีแ่สดงถึง 
                             ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอกับญาติที่มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด  จํานวน    ๓ ฉบับ  
        ๒.๙) หลักฐานอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................   จํานวน    ๓ ฉบับ  
 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเปน็เทจ็ หรือเป็นไปโดย
ทุจริต ใหถ้ือว่าคําขอนี้ตกเปน็โมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
     ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย      ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย              ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา      ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
    จากฐานข้อมูลการทะเบียน                                                 จากฐานข้อมูลการทะเบียน       
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  แบบรับรองภาพถ่ายและลายพิมพ์น้ิวมือของผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
หรือไร้ความสามารถที่ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  (เฉพาะกรณีที่มีการ
ย่ืนคําขอแทนเท่านั้น)             

กรณี นาย/นาง/นางสาว ...................................................................ช่ือสกุล................................................................   
ร้องขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้         บุตร        อ่ืน ๆ (ระบุ เช่น น้อง หลาน ผู้อนุบาล หรือ
ผู้ปกครอง)...........................................................................................................................................................                                             

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายและลายพิมพ์น้ิวมือที่ถูกต้องของผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)................................................ ช่ือสกุล............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
       ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย    ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 

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

 
 
สําหรับเจ้าหน้าที ่
 

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เดก็หญิง............................................. 
 ...................................................................................... ซ่ึงขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจริง 
 
  ๒.  ได้สอบปากคําผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว  ปรากฏว่า 
          ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
          ผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได ้
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๔ X ๖ ซ.ม. 
(ผู้ขอพิสูจน์และรับรอง 
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

  

- ๕ - 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และได้รับแบบคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ  
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง .......................................................................................  ในลําดับที่................................. เพื่อ
ดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําขอไว้แล้ว  และผู้ยื่นคําขอได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการยื่นคําขอ  ดังน้ี  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
                                         ลงช่ือ ............................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                        (..............................................................) 
                                                        ตําแหน่ง  ............................................................ 
                                                        วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. .. 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย 
พลัดถิ่น ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 

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

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

 

(ฉีกท่อนนีใ้ห้ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
ใบรับคําขอ 

 
  สํานักทะเบียนอําเภอ................................................  จังหวัด.................................................. ได้รับคําขอพิสูจน์และรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................           ซ่ึงได้ยื่นคําขอให้แก่    

                          ตนเอง                                 
                         นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................... 

ในลําดับที่...................................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าทางราชการได้รับคําขอฯ ของท่านไว้แล้ว และจะได้
ดําเนินการต่อไป 

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

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

                       (ประทับตราประจําตาํแหน่งเป็นสําคัญ) 

 
 
 
 

- ๕ - 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และได้รับแบบคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ  
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง .......................................................................................  ในลําดับที่................................. เพื่อ
ดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําขอไว้แล้ว  และผู้ยื่นคําขอได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการยื่นคําขอ  ดังน้ี  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
                                         ลงช่ือ ............................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                        (..............................................................) 
                                                        ตําแหน่ง  ............................................................ 
                                                        วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. .. 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย 
พลัดถิ่น ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 

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

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

 

(ฉีกท่อนนีใ้ห้ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
ใบรับคําขอ 

 
  สํานักทะเบียนอําเภอ................................................  จังหวัด.................................................. ได้รับคําขอพิสูจน์และรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................           ซ่ึงได้ยื่นคําขอให้แก่    

                          ตนเอง                                 
                         นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................... 

ในลําดับที่...................................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าทางราชการได้รับคําขอฯ ของท่านไว้แล้ว และจะได้
ดําเนินการต่อไป 

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

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

                       (ประทับตราประจําตาํแหน่งเป็นสําคัญ) 
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  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และได้รับแบบคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ  
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง .......................................................................................  ในลําดับที่................................. เพื่อ
ดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําขอไว้แล้ว  และผู้ยื่นคําขอได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการยื่นคําขอ  ดังน้ี  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
                                         ลงช่ือ ............................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                        (..............................................................) 
                                                        ตําแหน่ง  ............................................................ 
                                                        วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. .. 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย 
พลัดถิ่น ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 

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

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

 

(ฉีกท่อนนีใ้ห้ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
ใบรับคําขอ 

 
  สํานักทะเบียนอําเภอ................................................  จังหวัด.................................................. ได้รับคําขอพิสูจน์และรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................           ซ่ึงได้ยื่นคําขอให้แก่    

                          ตนเอง                                 
                         นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................... 

ในลําดับที่...................................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าทางราชการได้รับคําขอฯ ของท่านไว้แล้ว และจะได้
ดําเนินการต่อไป 

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

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

                       (ประทับตราประจําตาํแหน่งเป็นสําคัญ) 

 
 
 
 

- ๕ - 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และได้รับแบบคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ  
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง .......................................................................................  ในลําดับที่................................. เพื่อ
ดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําขอไว้แล้ว  และผู้ยื่นคําขอได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

         เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการยื่นคําขอ  ดังน้ี  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
                                         ลงช่ือ ............................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                        (..............................................................) 
                                                        ตําแหน่ง  ............................................................ 
                                                        วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. .. 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย 
พลัดถิ่น ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 

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

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

 

(ฉีกท่อนนีใ้ห้ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
ใบรับคําขอ 

 
  สํานักทะเบียนอําเภอ................................................  จังหวัด.................................................. ได้รับคําขอพิสูจน์และรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................           ซ่ึงได้ยื่นคําขอให้แก่    

                          ตนเอง                                 
                         นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................... 

ในลําดับที่...................................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าทางราชการได้รับคําขอฯ ของท่านไว้แล้ว และจะได้
ดําเนินการต่อไป 

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

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

                       (ประทับตราประจําตาํแหน่งเป็นสําคัญ) 

 
 
 
 

พลดัถิน่ ไดร้บัหลกัฐานทีท่างราชการออกใหว้า่ไดร้บัคำาขอพสูิจนแ์ละรบัรองความเปน็คนไทยพลดัถิน่ ของขา้พเจา้เพือ่ดำาเนนิการ

ต่อไปแล้ว
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  ท่ี ................/...............                       กรมการปกครอง 
                   ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐ 

   

   หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพื่อรับรองว่า.......................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน................................................................................ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือ 
ทะเบียนประวัติเลขท่ี..........................................ตรอก/ซอย.................................................................. 
ถนน....................................................................หมู่ท่ี............ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด......................................................................... 
ซึ่งย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินไว้ท่ี.................................................................... 
จังหวัด...............................................................ตามคําขอเลขท่ี.........................../................................ 
ลงวันท่ี...............................................................เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน
ให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินและเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

    ให้ไว้  ณ  วันท่ี..............................................พ.ศ..................... 

 

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

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

 
  
 

ปิดรูปถ่าย 

ขนาด ๔x๖ ซ.ม. 

สาํหรับบุคคลท่ีขอพิสูจน์ 
และรับรองความเป็นคน

ไทยพลดัถิ่น 
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ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 ๑. ให้ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กรอกข้อมูลในคําขอ และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอยื่น 
ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักบริหารการทะเบียน (กรณีที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร) ดังน้ี 
  ๑.๑ ผู้ย่ืนคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (กรณีย่ืนคําขอแทน) 
   (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)  บัตรประจําตัวญาติที่มีเช้ือสายไทย (ถ้ามี) 
   (๗)  หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้ซักถามผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว 
สามารถพูดภาษาไทยเข้าใจ  (ยกเว้น เด็กอายุต่ํากว่า ๗ ปี) 

     (๘)  ผังแสดงเครือญาติและมีผู้น่าเชื่อถือที่มีสัญชาติไทย จํานวน ๒ คน ให้การรับรองหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  
  ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอกับญาติที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

          (๙)  หลักฐานอ่ืน ๆ    (ถ้ามี)  
 ๒. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักบริหารการทะเบียน (กรณีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร) ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา  และให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําขอและลงชื่อกํากับ  
กรณีผู้ขอไม่มีหลักฐานตามข้อ ๑.๒ (๕) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้  และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด 
และลงชื่อกํากับ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคําขอให้นายอําเภอพิจารณา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันยื่นคําขอ 
ทั้งน้ีนายอําเภออาจแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอําเภอขึ้น เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองคําขอด้วยก็ได้ เม่ือพิจารณาครบถ้วน 
และเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ส่งคําขอให้จังหวัดพิจารณา จํานวน ๒ ชุด (เก็บสําเนาไว้ที่อําเภอ ๑ ชุด) โดยให้อําเภอออกใบรับคําขอให้
ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วัน  
 ๓. จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ภายใน ๓๐ วัน แล้วส่งคําขอ 
(ฉบับจริง) ให้กรมการปกครอง ภายใน ๗ วัน (สําเนาคําขอเก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด) (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพื่อแจ้งผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไข) 
 ๔. กรมการปกครอง (ส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน) รับคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และคุณสมบัติ และนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  
เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
         ๕. เม่ือคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ได้พิจารณารับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว อธิบดีกรมการ
ปกครอง (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น) จะออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดให้กับผู้ยื่นคําขอฯ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้มีการจัดทําและรับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง แจ้งให้จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเพื่อลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและมอบหนังสือความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ขอต่อไป 

                                                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ   คําขอให้จัดทํา ๓ ชุด  โดยจัดส่งเอกสารคําขอฉบับจริงให้กรมการปกครอง จํานวน ๑ ชุด (พร้อมรูปถ่าย ขนาด 
๔X๖ ซ.ม. จํานวน ๒ รูป เพ่ือใช้ติดในหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด)  และสําเนา
เก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชุด 
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กฎกระทรวง
กำ�หนดวิธีก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทย

ของผู้เกิดเพื่อก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

พ.ศ. ๒๕๕๓

 	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	๖	และมาตรา	๗	วรรคสอง	แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๘	

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซ่ึงมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๔	 	 ของรัฐธรรมนูญห่งราชอาณาจักรไทย	

บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก														

กฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑		ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด															

เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ตามแบบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศ		

ในราชกิจจานุเบกษา	พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำาขอ	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก	ขนาด	๔	x	๖	เซนติเมตร	ของผู้เกิดและบิดาในกรณีปรากฏตัว

บิดาหรือสามารถหารูปถ่ายของบิดาได้	คนละหนึ่งรูป

	 	 (๒)	 หลักฐานทางทะเบียนของผู้เกิดและบิดา	ประกอบด้วย	สำาเนาทะเบียนบ้าน	สำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชน	หรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ซ่ึงมีรูปถ่ายและเลขประจำาตัวประชาชนของผู้เกิดและบิดาสูติบัตร															

หรือหนังสือรับรองการเกิดหรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้	 ซ่ึงมีรายการช่ือตัว	 ช่ือสกุลของบิดา	 และมารดา										

ของผู้เกิด	(ถ้ามี)

 	 ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคำาขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม	(DNA)	หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ        

ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอธิบดีกรมการปกครองรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน	 หรือมีหลักฐานอ่ืนๆ											

ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและผู้เกิดว่าเป็นบิดาและบุตรกัน	ให้ย่ืนมาพร้อมกับคำาขอด้วย

	 	 กรณีหลักฐานตามวรรคหน่ึงจัดทำาข้ึนในต่างประเทศ	ผู้ย่ืนคำาร้องขอต้องจัดให้มีการรับรองความถูกต้องแล้ว

คำาแปลภาษาไทยของหลักฐานดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศด้วย
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  ข้อ ๒ 	การยื่นคำาขอตามกฎกระทรวงนี้

	 	 (๑)		ถ้าผู้ย่ืนคำาขอมีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร	ให้ย่ืนคำาขอต่อผู้อำานวยการเขต	ณ	สำานักงานเขต

แห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นคำาขอมีภูมิลำาเนา

	 	 (๒)		ถา้ผูย้ืน่คำาขอมภูีมลิำาเนาอยู่ในจงัหวดัอ่ืน	ใหย่ื้นคำาขอตอ่นายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอผูเ้ปน็หวัหนา้

ประจำากิ่งอำาเภอ	ณ	ที่ว่าการอำาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำาเภอแห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นคำาขอมีภูมิลำาเนา

	 	 (๓)		ถ้าผู้ย่ืนคำาขอมีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างประเทศ	 ให้ย่ืนคำาขอต่อข้าราชการสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย			

ทีไ่ดรั้บมอบหมาย	ณ	ทีท่ำาการสถานเอกอคัรราชทตู	สถานกงสุลใหญ่หรือสว่นราชการของกระทรวงการตา่งประเทศ

ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ท่ีมีเขตอาณาหรือเขตกงสุล

ในประเทศนั้น

  ข้อ ๓	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำาขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาขอ								

ถูกต้องและครบถ้วน	 ในกรณีที่มีการยื่นคำาขอในต่างประเทศให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน																			

นับแต่วันท่ีได้รับคำาขอถูกต้องและครบถ้วน	 เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นท่ีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา															

ท่ีกำาหนดได้		ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ให้ผูย้ืน่คำาขอทราบกอ่นครบกำาหนดระยะเวลา	ในการนี	้ใหข้ยายระยะเวลา

พิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว

	 	 ในกรณีคำาขอหรือหลักฐานประกอบคำาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ

แจ้งให้ผู้ยื่นคำาขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ

	 	 ในการพิจารณาคำาขอ	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิด	บิดาหรือมารดาของผู้เกิดผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ยื่นคำาขอ	หรือบุคคลอ่ืนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกิดและบิดาของผู้เกิด	

พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน

	 	 ให้รัฐมนตรีประกาศกำาหนดวิธีการสอบสวนตามวรรคสามในราชกิจจานุเบกษาโดยวิธีการสอบสวน

นั้นต้องคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน	ความมั่นคงของมนุษย์	 และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรรวมถึงปัจจัยแวดล้อม									

และความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เกิดประกอบด้วย

	 	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำาขอและหลักฐานประกอบคำาขอหรือดำาเนินการสอบสวน																									

ตามวรรคสามแลว้เห็นวา่	บิดาซึง่มสีญัชาตไิทยของผูเ้กดิและผูเ้กดินัน้เปน็บดิาและบตุรกนัใหอ้อกหนงัสอืรบัรอง

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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กฎกระทรวง
กำ�หนดวิธีก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทย

ของผู้เกิดเพื่อก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

พ.ศ. ๒๕๕๓

 	 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	๖	และมาตรา	๗	วรรคสอง	แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๘	

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซ่ึงมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๔	 	 ของรัฐธรรมนูญห่งราชอาณาจักรไทย	

บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก														

กฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑		ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด															

เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ตามแบบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศ		

ในราชกิจจานุเบกษา	พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำาขอ	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก	ขนาด	๔	x	๖	เซนติเมตร	ของผู้เกิดและบิดาในกรณีปรากฏตัว

บิดาหรือสามารถหารูปถ่ายของบิดาได้	คนละหนึ่งรูป

	 	 (๒)	 หลักฐานทางทะเบียนของผู้เกิดและบิดา	ประกอบด้วย	สำาเนาทะเบียนบ้าน	สำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชน	หรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ซ่ึงมีรูปถ่ายและเลขประจำาตัวประชาชนของผู้เกิดและบิดาสูติบัตร															

หรือหนังสือรับรองการเกิดหรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้	 ซ่ึงมีรายการช่ือตัว	 ช่ือสกุลของบิดา	 และมารดา										

ของผู้เกิด	(ถ้ามี)

 	 ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคำาขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม	(DNA)	หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ        

ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอธิบดีกรมการปกครองรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน	 หรือมีหลักฐานอ่ืนๆ											

ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและผู้เกิดว่าเป็นบิดาและบุตรกัน	ให้ย่ืนมาพร้อมกับคำาขอด้วย

	 	 กรณีหลักฐานตามวรรคหน่ึงจัดทำาข้ึนในต่างประเทศ	ผู้ย่ืนคำาร้องขอต้องจัดให้มีการรับรองความถูกต้องแล้ว

คำาแปลภาษาไทยของหลักฐานดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศด้วย
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  ข้อ ๒ 	การยื่นคำาขอตามกฎกระทรวงนี้

	 	 (๑)		ถ้าผู้ย่ืนคำาขอมีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร	ให้ย่ืนคำาขอต่อผู้อำานวยการเขต	ณ	สำานักงานเขต

แห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นคำาขอมีภูมิลำาเนา

	 	 (๒)		ถา้ผูย้ืน่คำาขอมภูีมลิำาเนาอยูใ่นจงัหวดัอืน่	ใหย้ืน่คำาขอตอ่นายอำาเภอหรอืปลดัอำาเภอผูเ้ป็นหวัหนา้

ประจำากิ่งอำาเภอ	ณ	ที่ว่าการอำาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำาเภอแห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นคำาขอมีภูมิลำาเนา

	 	 (๓)		ถ้าผู้ย่ืนคำาขอมีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างประเทศ	 ให้ย่ืนคำาขอต่อข้าราชการสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย			

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย	ณ	ทีท่ำาการสถานเอกอคัรราชทตู	สถานกงสุลใหญ่หรอืสว่นราชการของกระทรวงการตา่งประเทศ

ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ท่ีมีเขตอาณาหรือเขตกงสุล

ในประเทศนั้น

  ข้อ ๓	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาคำาขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ								

ถูกต้องและครบถ้วน	 ในกรณีที่มีการยื่นคำาขอในต่างประเทศให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน																			

นับแต่วันท่ีได้รับคำาขอถูกต้องและครบถ้วน	 เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นท่ีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา															

ท่ีกำาหนดได้		ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ให้ผูย้ืน่คำาขอทราบกอ่นครบกำาหนดระยะเวลา	ในการนี	้ใหข้ยายระยะเวลา

พิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว

	 	 ในกรณีคำาขอหรือหลักฐานประกอบคำาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ

แจ้งให้ผู้ยื่นคำาขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ

	 	 ในการพิจารณาคำาขอ	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิด	บิดาหรือมารดาของผู้เกิดผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ยื่นคำาขอ	หรือบุคคลอ่ืนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกิดและบิดาของผู้เกิด	

พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน

	 	 ให้รัฐมนตรีประกาศกำาหนดวิธีการสอบสวนตามวรรคสามในราชกิจจานุเบกษาโดยวิธีการสอบสวน

นั้นต้องคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน	ความมั่นคงของมนุษย์	 และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรรวมถึงปัจจัยแวดล้อม									

และความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เกิดประกอบด้วย

	 	 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาคำาขอและหลักฐานประกอบคำาขอหรือดำาเนินการสอบสวน																									

ตามวรรคสามแลว้เหน็วา่	บดิาซึง่มสีญัชาตไิทยของผูเ้กดิและผูเ้กดิน้ันเปน็บดิาและบตุรกนัใหอ้อกหนังสอืรบัรอง

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 :-	 	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี	 คือ	 โดยที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติบัญญัติ																					

ให้การพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเป็นไปตามที่กำาหนด																					

ในกฎกระทรวง	 และสมควรกำาหนดค่าธรรมเนียมคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการ

ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย
เร่ือง แต่งต้ังพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีก�รสอบสวนเพ่ือพิสูจน์

คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม																						
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับท่ี	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ประกอบกับข้อ	 ๑	 และข้อ	 ๓	 วรรคส่ี	 และวรรคห้า																											
ของกฎกระทรวงกำาหนดวธิกีารและคา่ธรรมเนยีมคำาขอพสิจูนค์วามเปน็บดิาซึง่มสีญัชาตไิทยของผู้เกิดเพือ่การได้
สัญชาติไทยโดยการเกิด	พ.ศ.	๒๕๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑	 ในประกาศนี้
	 	 “ผู้ขอ”	หมายถึง	ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 “ผู้มีส่วนได้เสีย”	 หมายถึง	 บุพการี	 บุตร	 ผู้อนุบาล	 ผู้พิทักษ์	 ผู้รับบุตรบุญธรรม	 และผู้ปกครอง										
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของผู้เกิด
  ข้อ ๒  ให้บุคคลต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี	โดยมีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำาหนดวธิกีารและคา่ธรรมเนยีมคำาขอพสิจูนค์วามเปน็บดิาซึง่มสีญัชาตไิทยของผูเ้กดิเพือ่เปน็การไดส้ญัชาตไิทย
โดยการเกิด	พ.ศ.	๒๕๕๓	และประกาศนี้
	 	 (๑)		นายอำาเภอ
	 	 (๒)		ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ
	 	 (๓)		ผู้อำานวยการเขต
	 	 (๔)		 พนักงานทูตหรือกงสุลประจำาสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่	 หรือส่วนราชการ									
ของกระทรวงการต่างประเทศทีเ่รยีกช่ืออยา่งอืน่ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศมอบหมายใหป้ฏบัิติหน้าทีด้่านกงสลุ
  ข้อ ๓	เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดพร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงกำาหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำาขอ
พิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 จากผู้ขอ																		
ให้ตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการในคำาขอและหลักฐานเอกสารประกอบคำาขอแล้วออกใบรับให้ผู้ขอไว้
เป็นหลักฐาน	 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวข้อง												
เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
  ข้อ ๔		การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารตามข้อ	 ๓	 ถ้าเอกสารที่ผู้ขอนำามาแสดง													
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิใช่เอกสารฉบับจริง	 เช่น	 เอกสารที่เกิดจากการทำาสำาเนา	 เอกสารท่ีมีข้อความเลอะเลือน	
ชำารดุ	หรอืมขีอ้พริธุ	ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ำาเรือ่งขอตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารนัน้ไปยงัสว่นราชการหรอื
หน่วยงานท่ีออกเอกสารดังกล่าว	เว้นแต่เอกสารทะเบียนท่ีมีเลขประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลัก	ได้แก่	สำาเนาทะเบียนบ้าน 
สำาเนาทะเบียนประวัติ	 สูติบัตร	 มรณบัตร	 ทะเบียนคนเกิด	 ทะเบียนคนตาย	 บัตรประจำาตัวประชาชน																												
และบัตรประจำาตัวคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย	ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีีต่รวจสอบความถกูตอ้งจากฐานขอ้มูลการทะเบยีน
ของสำานักทะเบยีนกลาง	กรมการปกครอง	ทัง้นี	้ให้พนกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานเอกสาร		
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ
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หม�ยเหตุ :-	 	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี	 คือ	 โดยที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติบัญญัติ																					

ให้การพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเป็นไปตามที่กำาหนด																					

ในกฎกระทรวง	 และสมควรกำาหนดค่าธรรมเนียมคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการ

ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย
เร่ือง แต่งต้ังพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีก�รสอบสวนเพ่ือพิสูจน์

คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม																						
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับท่ี	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ประกอบกับข้อ	 ๑	 และข้อ	 ๓	 วรรคส่ี	 และวรรคห้า																											
ของกฎกระทรวงกำาหนดวธิกีารและคา่ธรรมเนยีมคำาขอพสิจูนค์วามเปน็บดิาซึง่มสีญัชาตไิทยของผูเ้กดิเพือ่การได้
สัญชาติไทยโดยการเกิด	พ.ศ.	๒๕๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑	 ในประกาศนี้
	 	 “ผู้ขอ”	หมายถึง	ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 “ผู้มีส่วนได้เสีย”	 หมายถึง	 บุพการี	 บุตร	 ผู้อนุบาล	 ผู้พิทักษ์	 ผู้รับบุตรบุญธรรม	 และผู้ปกครอง										
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของผู้เกิด
  ข้อ ๒  ให้บุคคลต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี	โดยมีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำาหนดวธิกีารและคา่ธรรมเนยีมคำาขอพสิจูนค์วามเปน็บดิาซึง่มสีญัชาตไิทยของผูเ้กดิเพือ่เปน็การไดส้ญัชาตไิทย
โดยการเกิด	พ.ศ.	๒๕๕๓	และประกาศนี้
	 	 (๑)		นายอำาเภอ
	 	 (๒)		ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ
	 	 (๓)		ผู้อำานวยการเขต
	 	 (๔)		 พนักงานทูตหรือกงสุลประจำาสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่	 หรือส่วนราชการ									
ของกระทรวงการต่างประเทศทีเ่รยีกช่ืออยา่งอืน่ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีด้่านกงสลุ
  ข้อ ๓	เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดพร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงกำาหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำาขอ
พิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 จากผู้ขอ																		
ให้ตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการในคำาขอและหลักฐานเอกสารประกอบคำาขอแล้วออกใบรับให้ผู้ขอไว้
เป็นหลักฐาน	 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง												
เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
  ข้อ ๔		การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารตามข้อ	 ๓	 ถ้าเอกสารที่ผู้ขอนำามาแสดง													
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิใช่เอกสารฉบับจริง	 เช่น	 เอกสารท่ีเกิดจากการทำาสำาเนา	 เอกสารท่ีมีข้อความเลอะเลือน	
ชำารดุ	หรอืมขีอ้พริธุ	ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ำาเร่ืองขอตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารน้ันไปยงัสว่นราชการหรอื
หน่วยงานท่ีออกเอกสารดังกล่าว	เว้นแต่เอกสารทะเบียนท่ีมีเลขประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลัก	ได้แก่	สำาเนาทะเบียนบ้าน 
สำาเนาทะเบียนประวัติ	 สูติบัตร	 มรณบัตร	 ทะเบียนคนเกิด	 ทะเบียนคนตาย	 บัตรประจำาตัวประชาชน																												
และบัตรประจำาตัวคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย	ใหพ้นักงานเจ้าหน้าทีีต่รวจสอบความถูกตอ้งจากฐานขอ้มูลการทะเบยีน
ของสำานักทะเบยีนกลาง	กรมการปกครอง	ทัง้นี	้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานเอกสาร		
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ
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  ข้อ ๕		การสอบสวนพยานบุคคลตามข้อ	๓	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิดกรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่

สิบห้าปีบริบูรณ์	 บิดาหรือมารดาของผู้เกิด	 (ถ้ามี)	 ผู้มีส่วนได้เสียท่ียื่นคำาขอ	 และบุคคลท่ีน่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า

สองคนซึง่สามารถยนืยนัความเป็นบดิาของผูเ้กดิได้	ทัง้นี	้ในการสอบสวนจะตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัประวตัิ

บิดาของผู้เกิดและผู้เกิด	อาทิ	ชื่อตัว	ชื่อสกุล	วันเดือนปีเกิด	สถานที่เกิด	ภูมิลำาเนาที่อยู่อาศัย	สถานะการสมรส	

ชื่อและสัญชาติของบิดามารดา	 เป็นต้น	 และความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด									

เช่น	 ผู้เกิดอาศัยอยู่กับบิดามารดาตั้งแต่เกิดหรือไม่	 อย่างไร	 บิดาของผู้เกิดเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เกิดหรือไม่								

เพราะเหตุใด	เป็นต้น

	 	 การดำาเนินการตามวรรคหน่ึง	หากมีเหตุจำาเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจร้องขอให้นายทะเบียนอำาเภอ																									

หรือนายทะเบียนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรท่ีเก่ียวข้องสอบสวนพยานบุคคลตามท่ีผู้ขออ้างว่า							

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�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

เขียนที.่...........................................................

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

เรียน		พนักงานเจ้าหน้าที.่..............................................

	 	 ข้าพเจ้า.................................................................................................ในฐานะ..................................................

เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_		อยู่บ้านเลขที่................................................

ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................หมู่ที.่.....................ตำาบล / แขวง........................................

อำาเภอ / เขต................................................จังหวัด...............................................ประเทศ................................ขอยื่นคำาขอ

เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	 ๗	 วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ได้มีความประสงค์จะพิสูจน์ว่า......................................................................................................................สัญชาติ......................

เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_		อยู่บ้านเลขที่................................................

ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................หมู่ที.่.....................ตำาบล / แขวง........................................

อำาเภอ / เขต................................................จังหวดั...............................................ประเทศ.............................และ...................

...................................................................................เลขประจำาตัวประชาชน_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ 

สัญชาต.ิ.......................อยู่บ้านเลขที.่............................ตำาบล / แขวง......................................ถนน............................................

หมู่ที.่.................ตำาบล / แขวง........................................อำาเภอ / เขต.......................................จังหวัด.........................................

ประเทศ........................เป็นบิดาและบุตรกันจริง	โดยขออ้างพยาน	ดังนี้

	 	 ๑.	 พยานเอกสาร	จำานวน...........................ฉบับ	ได้แก่

	 	 	 ๑.๑	…............................................................................................เลขที่…..................ลงวันที…่..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๒	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๓	…............................................................................................เลขที่…..................ลงวันที…่..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๔	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๕	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................
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  ข้อ ๕		การสอบสวนพยานบุคคลตามข้อ	๓	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิดกรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่

สิบห้าปีบริบูรณ์	 บิดาหรือมารดาของผู้เกิด	 (ถ้ามี)	 ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำาขอ	 และบุคคลที่น่าเช่ือถือไม่น้อยกว่า

สองคนซึง่สามารถยนืยนัความเป็นบดิาของผูเ้กดิได้	ทัง้นี	้ในการสอบสวนจะตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับประวตัิ

บิดาของผู้เกิดและผู้เกิด	อาทิ	ชื่อตัว	ชื่อสกุล	วันเดือนปีเกิด	สถานที่เกิด	ภูมิลำาเนาที่อยู่อาศัย	สถานะการสมรส	

ชื่อและสัญชาติของบิดามารดา	 เป็นต้น	 และความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด									

เช่น	 ผู้เกิดอาศัยอยู่กับบิดามารดาตั้งแต่เกิดหรือไม่	 อย่างไร	 บิดาของผู้เกิดเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เกิดหรือไม่								

เพราะเหตุใด	เป็นต้น

	 	 การดำาเนินการตามวรรคหน่ึง	หากมีเหตุจำาเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจร้องขอให้นายทะเบียนอำาเภอ																									

หรือนายทะเบียนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรท่ีเก่ียวข้องสอบสวนพยานบุคคลตามท่ีผู้ขออ้างว่า							

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�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

เขียนที.่...........................................................

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

เรียน		พนักงานเจ้าหน้าที.่..............................................

	 	 ข้าพเจ้า.................................................................................................ในฐานะ..................................................

เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_		อยู่บ้านเลขที่................................................

ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................หมู่ที่......................ตำาบล / แขวง........................................

อำาเภอ / เขต................................................จังหวัด...............................................ประเทศ................................ขอยื่นคำาขอ

เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	 ๗	 วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ได้มีความประสงค์จะพิสูจน์ว่า......................................................................................................................สัญชาติ......................

เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_		อยู่บ้านเลขที่................................................

ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................หมู่ที่......................ตำาบล / แขวง........................................

อำาเภอ / เขต................................................จงัหวัด...............................................ประเทศ.............................และ...................

...................................................................................เลขประจำาตัวประชาชน_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ 

สัญชาต.ิ.......................อยู่บ้านเลขที.่............................ตำาบล / แขวง......................................ถนน............................................

หมู่ที.่.................ตำาบล / แขวง........................................อำาเภอ / เขต.......................................จังหวัด.........................................

ประเทศ........................เป็นบิดาและบุตรกันจริง	โดยขออ้างพยาน	ดังนี้

	 	 ๑.	 พยานเอกสาร	จำานวน...........................ฉบับ	ได้แก่

	 	 	 ๑.๑	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๒	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๓	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๔	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................

	 	 	 ๑.๕	…............................................................................................เลขที…่..................ลงวันที่…..................

เดือน…...............................พ.ศ.…..................ออกให้โดย….......................................อำาเภอ / เขต…....................................

จังหวัด…..............................................ประเทศ…........................
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  ๒.	 พยานบุคคล	จำานวน...........คน	ได้แก่
	 	 	 ๒.๑	.......................................................................................................สัญชาต.ิ............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที่....................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 	 ๒.๒	.......................................................................................................สญัชาต.ิ............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที่....................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 	 ๒.๓	.......................................................................................................สญัชาต.ิ............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที่....................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 	 ๒.๔	.......................................................................................................สญัชาติ.............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที่....................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 พร้อมคำาขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้วเพื่อพิจารณา	 และขอรับรองว่า															
ถ้าข้าพเจ้าแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ	ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำาเนินคดีกับข้าพเจ้า

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

ปิดรูปถ่าย

ขนาด	๔	x	๖	ซ.ม.

สำาหรับบิดาของผู้เกิด

ปิดรูปถ่าย

ขนาด	๔	x	๖	ซ.ม.

สำาหรับผู้เกิด

ให้ประทับตราประจำาตำาแหน่งคร่อม
รูปถ่ายทั้งสองรูปตรงตามด้านล่าง

 ข้าพเจ้าได้รับหลักฐานท่ีทางราชการออกให้											

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

  พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับคำาขอเพ่ือพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการได้สัญชาติไทย							

โดยการเกิดตามมาตรา	๗	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ของ.............................................................................................เมื่อวันที.่...................

เดือน.........................................พ.ศ......................จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ....................................................... 

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

	 	 	 										 	 	 								พนักงานเจ้าหน้าที่
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  ๒.	 พยานบุคคล	จำานวน...........คน	ได้แก่
	 	 	 ๒.๑	.......................................................................................................สญัชาติ.............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที.่...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 	 ๒.๒	.......................................................................................................สัญชาต.ิ............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที.่...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 	 ๒.๓	.......................................................................................................สญัชาต.ิ............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที.่...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 	 ๒.๔	.......................................................................................................สญัชาต.ิ............................................
เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ อยู่บ้านเลขที.่...............................................
ตรอก / ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที.่...................ตำาบล / แขวง........................................
อำาเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................ประเทศ.......................................อาชีพ..................................
	 	 พร้อมคำาขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้วเพื่อพิจารณา	 และขอรับรองว่า															
ถ้าข้าพเจ้าแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ	ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำาเนินคดีกับข้าพเจ้า

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

ปิดรูปถ่าย

ขนาด	๔	x	๖	ซ.ม.

สำาหรับบิดาของผู้เกิด

ปิดรูปถ่าย

ขนาด	๔	x	๖	ซ.ม.

สำาหรับผู้เกิด

ให้ประทับตราประจำาตำาแหน่งคร่อม
รูปถ่ายทั้งสองรูปตรงตามด้านล่าง

 ข้าพเจ้าได้รับหลักฐานท่ีทางราชการออกให้											

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

  พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับคำาขอเพ่ือพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการได้สัญชาติไทย							

โดยการเกิดตามมาตรา	๗	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ของ.............................................................................................เมื่อวันที่....................

เดือน.........................................พ.ศ......................จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ....................................................... 

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

	 	 	 										 	 	 								พนักงานเจ้าหน้าที่
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(ตร�ครุฑ)

หนังสือรับรอง
ก�รพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

ที.่................	/...................																																																																																			ที่ทำาการ....................................................	

	 	 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.....................................................................................................................

เลขประจำาตัวประชาชน	_ -_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_ (ถ้ามี)	อยู่บ้านเลขที.่..................................

ตรอก / ซอย...................................ถนน.....................................หมู่ที่...................ตำาบล / แขวง..........................................

อำาเภอ / เขต.....................................จังหวัด.......................................ประเทศ............................เป็นผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์

ตามกฎกระทรวงกำาหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำาขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด																							

เพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 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
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(ตร�ครุฑ)

หนังสือรับรอง
ก�รพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

ที่.................	/...................																																																																																			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

หนังสือสั่งก�ร
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๑         สำานักทะเบียนกลาง

                                                                                       ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

             ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘

เรื่อง  การแจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง

เรียน  นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

 ด้วยปรากฏว่าการเลือกต้ังในระดับท้องถ่ินต่าง ๆ  เช่น การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น 

มักจะมีปัญหาการร้องเรียน หรือจากข้อมูลข่าวสารทางส่ือมวลชนเก่ียวกับการแจ้งย้ายท่ีอยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

จากนอกเขตการเลือกต้ังเข้าไปในเขตที่มีการเลือกตั้งจำานวนมากเพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง (การย้ายที่อยู่เพื่อ

ทุ่มคะแนนเสียงเลือกตั้ง) โดยมีการกระทำาผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร อนัเป็นปัญหาและอปุสรรคดา้นหนึง่ท่ีส่งผลกระทบตอ่การเลอืกตัง้ภายใตห้ลกัการทีว่า่ “เรยีบรอ้ย บรสิทุธิ ์

ยุติธรรม”

 ดังนั้น  เพื่อเป็นมาตรการดำาเนินการด้านการทะเบียนราษฎรสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำา

สำานักทะเบียนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้

 ๑. เมือ่มกีารแจง้ยา้ยทีอ่ยูซ่ึง่เปน็ทีน่่าสงสยัวา่จะเปน็การยา้ยทีอ่ยูเ่พ่ือหวงัผลในการเลอืกต้ัง โดยเฉพาะ

กรณีมีผู้ย้ายเข้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งเป็นจำานวนมาก ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ร้องทราบว่านายทะเบียนจะไปทำาการ

ตรวจสอบบา้นทีม่กีารแจง้ยา้ยเขา้กอ่นวา่มกีารปฏิบติัในเรือ่งทีอ่ยูผ่ดิกฎหมายสาธารณสขุ หรอืมตัีวตนของผูย้า้ย

ที่อยู่ในบ้านนั้นหรือไม่ (อาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และ

มาตรา ๓๑)

 ๒.  แตง่ตัง้คณะกรรมการไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิบา้นทีส่งสยัวา่จะมกีารกระทำาผดิกฎหมายการทะเบียน

ราษฎร หรือกฎหมายการสาธารณสุข ประกอบด้วย

  ๒.๑   นายทะเบียน หรือผู้ช่วยนายทะเบียน

  ๒.๒   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

  ๒.๓   เจ้าหน้าที่ตำารวจในพื้นที่

 ๓. ในการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกคร้ังให้บันทึกผลการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการท่ีตรวจสอบ

ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วย นอกจากน้ี นายทะเบียนอาจทำาการสอบสวนข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมข้างเคียง

ซึ่งได้แก่ บุคคลในบ้านข้างเคียงที่อยู่ติดหรือใกล้ชิดกันกับบ้านที่ต้องสงสัยว่าจะมีการย้ายที่อยู่เพื่อหวังผล

การเลือกตั้งเพื่อเป็นหลักฐานพยานประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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 ๔.  ให้นายทะเบียนอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และ

มาตรา ๓๑ ประกอบพระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ เปน็หลกัในการพิจารณาสัง่รบัแจง้หรอื

ไม่รับแจ้งเข้าในทะเบียนบ้าน

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและขอได้โปรดแจง้สำานกัทะเบยีนทกุแหง่ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบถือปฏบิตัติอ่ไป

         

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)  ประกิต กันย�บ�ล

 (นายประกิต กันยาบาล)

  รองผู้อำานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน 

            ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง

สำานักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. (๐๒) ๒๘๑๓๑๒๑
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๕           สำานักทะเบียนกลาง

                                                                                               ถนนนครสวรรค์ กทม. ๑๐๓๐๐

             ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕

เรื่อง  ปัญหาการทะเบียนราษฎรเก่ียวกับการลงรายการสัญชาติของบุตรคนต่างด้าวและการแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทาง

เรียน  นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้�งถึง  หนังสือสำานักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔

 ด้วยในการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

รุ่นที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๔๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

ส่วนมากยังมีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นการลงรายการสัญชาติของบุตร

คนต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะชั่วคราว หรือบุตรคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่

ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ซึ่งสำานักทะเบียนบางแห่งลงรายการสัญชาติของบุตรตามสัญชาติ

ของบิดาหรือบางแห่งลงรายการว่า “ไม่ได้สัญชาติไทย” หรือ “ไร้สัญชาติ” เป็นต้น และประเด็นเร่ืองการแจ้งย้ายท่ีอยู่

ปลายทาง ตามหนังสือสำานักทะเบียนกลางที่อ้างถึง โดยเฉพาะข้อ ๔ ที่กำาหนดให้สำานักทะเบียนต้นทางเมื่อได้รับ

การแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทางให้มีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนำาสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจำาหน่ายโดยเร็ว โดยก่อน

จำาหน่ายช่ือให้นายทะเบียนสอบถามเจ้าบ้านเพ่ือให้ทราบว่าบุคคลที่จะจำาหน่ายช่ือได้ย้ายที่อยู่จริง หรือยังมี

ภูมลิำาเนาอยูท่ีเ่ดมิ ซึง่หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่บคุคลดังกลา่วยงัมภีมูลิำาเนาอยู่ทีเ่ดิมหรอืไมเ่คยแจ้งการยา้ยทีอ่ยู่

ให้นายทะเบียนส่ังยกเลิกการย้ายออกของบุคคลน้ัน โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเข้าใจว่านายทะเบียนจะต้องเรียกเจ้าบ้าน

มาสอบปากคำาให้ปรากฏข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงดำาเนินการแจ้งย้ายปลายทางให้ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามความเข้าใจ

ดงักลา่วขา้งตน้เป็นการไมถ่กูตอ้ง ทำาใหเ้ปน็ปญัหาอุปสรรคต่อการปฏบิติังานและกระทบต่อการบรกิารประชาชน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานของสำานักทะเบียนทุกแห่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง 

จึงขอให้แจ้งซักซ้อมทำาความเข้าใจกับสำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. การวินิจฉัยสัญชาติของบุคคลเพื่อลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร จะต้องพิจารณาตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเป็นสำาคัญ ซ่ึงจะกล่าวถึงการได้สัญชาติของบุคคลไว้ ๒ กรณีเท่าน้ัน คือ ได้หรือมีสัญชาติไทย 

และไม่ได้สัญชาติไทย ฉะนั้นในการลงรายการสัญชาติของเด็กในสูติบัตร ทะเบียนคนเกิดและทะเบียนบ้าน 

หากนายทะเบียนพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเอกสารประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายแล้วเห็นว่า 

เด็กที่มีการแจ้งเกิดไม่ได้สัญชาติไทย ให้ลงรายการในช่องสัญชาติของเด็กว่า “ไม่ได้สัญชาติไทย” โดยไม่ควร

ลงรายการสัญชาติเป็นอย่างอื่น
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 ๒. แนวทางปฏิบัติในการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางตามข้อ ๔ ของหนังสือสำานักทะเบียนกลาง ที่ มท 

๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ นั้น จะต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ

สำานักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๙๐ กล่าวคือ เม่ือสำานักทะเบียนต้นทางได้รับใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่ตอนท่ี ๒ และตอนท่ี ๓ 

จากสำานักทะเบียนปลายทางแล้ว ให้ตรวจสอบรายการบุคคลที่ขอแจ้งการย้ายที่อยู่กับทะเบียนบ้านฉบับ

สำานกัทะเบยีน แลว้ดำาเนนิการแจง้ยา้ยออกใหเ้สรจ็สิน้ โดยไมต่อ้งรอใหเ้จา้บา้นนำาสำาเนาทะเบยีนบา้นมาจำาหน่าย

ชื่อก่อน ส่วนการมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้นำาสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจำาหน่ายชื่อผู้ที่แจ้งย้ายที่อยู่และ

ให้ปากคำาต่อนายทะเบียนน้ัน สามารถดำาเนินการควบคู่ไปพร้อมกันกับการแจ้งย้ายออก ซ่ึงหากปรากฏข้อเท็จจริง

ว่าบุคคลท่ีมีการแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทางยังคงมีภูมิลำาเนาอยู่ท่ีเดิมหรือไม่เคยแจ้งการย้ายท่ีอยู่ดังกล่าว ให้นายทะเบียน

บันทึกถ้อยคำาเจ้าบ้านหรือผู้ท่ีมีช่ือถูกแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทางไว้เป็นหลักฐานและส่ังยกเลิกการย้ายออกของบุคคลน้ัน 

รวมทั้งแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านฉบับสำานักทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วรวบรวมหลักฐานแจ้งนายทะเบียน

แห่งสำานักทะเบียนปลายทางเพ่ือส่ังยกเลิกการแจ้งย้ายท่ีอยู่ปลายทางและดำาเนินคดีกับผู้กระทำาทุจริตตามความผิด

ที่ปรากฏด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำาเนินการต่อไป

 

             ขอแสดงความนับถือ

                                                      

                                                          (น�ยประกิต กันย�บ�ล)

                                                   รองผู้อำานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

                                                                  ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง

สำานักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๒๔๘๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๑                                                                         สำานักทะเบียนกลาง

                                                                                          ถนนลำาลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

             ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖

เรื่อง  การจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราว

เรียน  นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งม�ด้วย  แบบตัวอย่างการประทับข้อความลงบนทะเบียนบ้านชั่วคราว

 ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณี

การออกเลขทีบ่า้นชัว่คราวใหก้บัผูบ้กุรกุปลกูสรา้งบา้นในเขตทีด่นิของการรถไฟฯ โดยมคีวามเหน็วา่การออกเลข

ประจำาบา้นของนายทะเบยีนเป็นการปฏบัิตหินา้ทีโ่ดยชอบดว้ยกฎหมาย การทีก่ารรถไฟฯ มหีนงัสอืโตแ้ยง้คดัค้าน

การออกเลขประจำาบ้านให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟฯ นั้น ไม่มีผลเป็นการยกเว้นหน้าที่ในการขอและ

ออกเลขประจำาบ้านของเจ้าบ้านและนายทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้โดยที่การออกเลขประจำาบ้านเป็นไปเพื่อ

ประโยชนแ์หง่การทะเบยีนราษฎร หามผีลกระทบกระเทอืนสทิธขิองการรถไฟฯ ในเร่ืองกรรมสทิธิแ์ตป่ระการใดไม ่

ซ่ึงประเดน็ดังกลา่วนีไ้ดม้หีนว่ยงานของรฐับางแหง่ตัง้ขอ้สงัเกตวา่การออกทะเบยีนบา้นชัว่คราวใหก้บับ้านทีป่ลูก

สร้างในที่สาธารณะ เป็นเหตุให้มีการบุกรุกเพื่ออาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐอย่างถาวร และเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ี

เหน็สมควรใหม้กีารแกไ้ขระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลาง วา่ด้วยการจัดทำาทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๐ โดย

ห้ามมิให้นายทะเบียนออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่บ้านที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท โดยไม่มี

หลักฐานการเป็นเจ้าของที่ดินหรือหนังสือแสดงการยอมรับจากเจ้าของที่ดินที่แท้จริง

 คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๖ (ฝ่ายกฎหมาย) ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว

ข้างต้นเห็นว่า พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๔ กำาหนดให้ทุกบ้านมีเลขประจำาบ้าน

และมาตรา ๓๖ กำาหนดใหน้ายทะเบยีนอำาเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถ่ินจัดทำาทะเบยีนบา้นไวท้กุบา้น นายทะเบยีน

จึงมีหน้าที่ต้องออกทะเบียนบ้านให้แก่บ้านทุกบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะมีสิทธิในที่ดินอันเป็น

ที่ตั้งของบ้านหรือไม่ การที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ โดยห้ามมิให้นายทะเบียน

ออกทะเบยีนบา้นชัว่คราวใหแ้กบ่า้นทีป่ลกูสรา้งในทีด่นิของรัฐโดยไมม่หีลกัฐานการเปน็เจา้ของทีด่นินัน้ ไมอ่าจ

กระทำาได้เพราะไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และอาจทำาให้เกิดผลกระทบหลายประการ

ทั้งด้านการเมืองการปกครอง หรืออาจทำาให้เกิดปัญหามวลชน และปัญหาสิทธิมนุษยชนได้ อย่างไรก็ตาม 

เพือ่เปน็การปอ้งกนัมใิหร้าษฎรทีไ่ดร้บัทะเบยีนบา้นชัว่คราวนำาเอกสารดังกลา่วไปอ้างวา่ได้รับรองการมสีทิธโิดย

หลักฐานทะเบียนราษฎรแล้ว และเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐท่ีจะให้บริการต่างๆ ได้พิจารณาใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม 

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงมีมติให้กระทรวงมหาดไทยโดยสำานักทะเบียนกลางดำาเนินการให้มีการเพิ่มเติม

ข้อความในทะเบียนบ้านช่ัวคราวเพ่ือให้มีความหมายทำานองว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นเอกสารเพ่ือตรวจสอบ
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ทางทะเบียนเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ในที่ดิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ 

เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี  ๖ (ฝ่ายกฎหมาย) ดังกล่าว ดังน้ัน 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงให้แจ้งสำานักทะเบียนอำาเภอและสำานักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่งในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบทราบมติดังกล่าวและถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการขอเลขที่บ้านกรณีของบ้านที่ปลูกสร้างโดยบุกรุกที่ดินของรัฐไม่ว่าจะ

เป็นที่สาธารณะหรือที่ป่าสงวนและได้ตรวจสอบแล้วว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย

การทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนกำาหนดเลขที่บ้านและจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวให้โดยเขียนหรือประทับ

ตรายางข้อความว่า “ทะเบยีนบ�้นชัว่คร�วเปน็ทะเบยีนบ�้นสำ�หรบัก�รตรวจสอบท�งทะเบยีนร�ษฎรเท�่นัน้

ไมก่อ่ใหเ้กดิสิทธิใดๆ ในท่ีดนิ” ลงบนหนา้รายการเกีย่วกบับา้นของแบบพมิพท์ะเบยีนบา้น ใหส้ามารถมองเหน็

ได้อย่างชัดเจน

 ๒. เมื่อได้ดำาเนินการตามข้อ ๑ และมอบทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับเจ้าบ้านแล้ว ให้นายทะเบียน

แจ้งประสานงานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกปลูกสร้างบ้านดังกล่าวเพ่ือดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

 ๓. เพ่ือมิให้เกิดปัญหาแก่ราษฎรในการใช้เอกสารทะเบียนบ้านช่ัวคราวในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชน ขอให้สำานักทะเบียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าทะเบียนบ้�นชั่วคร�วส�ม�รถใช้เป็นหลักฐ�น

ได้เช่นเดียวกับทะเบียนบ้�น เพียงแต่เป็นทะเบียนบ้านที่ออกให้สำาหรับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดย

บุกรุกป่าสงวน หรือโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารเท่านั้น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำาเนินการต่อไป

 

                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                     (น�ยสุจริต ปัจฉิมนันท์)

                                                         ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง

สำานักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑- ๗๓๑๕-๖

โทรสาร ๐-๒๗๙๑-๗๓๓๘ 
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เรื่องเสร็จที่ ๓๔๘/๒๕๔๔

 

บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

เร่ือง ก�รจัดทำ�ทะเบียนบ้�นช่ัวคร�วให้กับบ้�นท่ีปลูกโดยบุกรุกท่ีดินก�รรถไฟแห่งประเทศไทย

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ ๑/๑๔๘๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า สำานักทะเบียนราษฎรอำาเภอเมืองนครราชสีมาได้รับคำาร้องเรียนจาก
ราษฎรจำานวนประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือน ที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ เขตชุมชน
ข้างทางรถไฟบริเวณสำานักงานป่าไม้เขตนครราชสีมาถึงซอยตรอกโรงต้ม ตำาบลหนองไผ่ล้อม อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสมีา ขอใหก้ำาหนดเลขทีบ่า้นพกัอาศยั สำานกัทะเบยีนราษฎรอำาเภอเมอืงนครราชสมีาจงึได้มหีนังสือ
สอบถามความเห็นเก่ียวกับการจัดทำาทะเบียนบ้านช่ัวคราวดังกล่าวจากการรถไฟฯ ซ่ึงต่อมา การรถไฟฯ ได้มีหนังสือ
โต้แย้งคัดค้านและขอให้ระงับการจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวดังกล่าว แต่สำานักทะเบียนราษฎรอำาเภอเมือง

นครราชสีมาก็ยังจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่ราษฎรในบริเวณดังกล่าว

 การรถไฟฯ ได้รับหนังสือสอบถามความเห็นในทำานองเดียวกันจากสำานักงานทะเบียนราษฎรต่างๆ 
อีกหลายเรื่อง และการรถไฟฯ ได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านและขอให้ระงับการจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวทุกกรณี 
แตส่ำานกังานทะเบียนราษฎรเหลา่นัน้กย็งัจดัทำาทะเบยีนบา้นชัว่คราวให้แกร่าษฎรตลอดมา การรถไฟฯ จงึสอบถาม
ผู้อำานวยการทะเบียนกลางว่าการกำาหนดเลขที่บ้านและการจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกที่ดินของ
การรถไฟฯ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบใด และยังจะมีการกำาหนดเลขที่บ้านให้อีกต่อไปหรือไม่

 สำานกัทะเบยีนกลางเหน็วา่ พระราชบญัญติัการทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๑) และมาตรา 
๓๔ ได้ให้อำานาจอธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้อำานวยการทะเบียนกลางออกระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกำาหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนได้
โดยมีระเบียบสำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙ และข้อ ๒๐ รองรับการ
กำาหนดเลขทีบ่า้นและการจดัทำาทะเบยีนบ้านชัว่คราวสำาหรบับา้นตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ปลกูสรา้งในทีส่าธารณะหรอืโดยบกุรกุปา่สงวน หรอืโดยมไิดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ การกำาหนดเลขประจำาบ้านและการจัดทำา
ทะเบยีนบา้นช่ัวคราวดังกลา่วเป็นการดำาเนนิการทางทะเบยีนราษฎร ทีมุ่ง่เนน้ในการควบคมุสถติิขอ้มลูประชากร
ในแตล่ะพืน้ท่ีซึง่มีบา้นและมีราษฎรอยู่อาศยัในบา้นตามความเปน็จรงิเทา่นัน้ แตห่ากหนว่ยงานซึง่ดแูลรบัผิดชอบ

หรอืครอบครองทีด่นิไดด้ำาเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยความผดิฐานบกุรกุและบงัคบัใหร้ือ้ถอนแลว้ เจา้บ้านกจ็ะ

 

 ส่งพร้อมหนังสือสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๗๔๕ 

 ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ต้องแจ้งการร้ือถอนต่อนายทะเบียนเพ่ือจะได้ดำาเนินการจำาหน่ายทะเบียนบ้านต่อไป ดังน้ัน กรณีท่ีราษฎรปลูกบ้าน
โดยบกุรกุทีด่นิของการรถไฟฯ หากสิง่ปลกูสรา้งมสีภาพเปน็บา้นตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และเจ้าบ้านได้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้าน ก็เป็นอำานาจหน้าที่ของ
นายทะเบียนที่จะต้องกำาหนดเลขที่บ้านและจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวให้แก่ผู้แจ้งตามกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น

 เนือ่งจากการใชอ้ำานาจตามกฎหมายของสำานกัทะเบยีนกลางทำาใหก้ารรถไฟฯ ไดร้บัผลกระทบและเป็น

อุปสรรคในการพัฒนากิจการรถไฟให้เป็นไปตามกฎหมาย การรถไฟฯ จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายดังนี้

 ๑. กรณีสำานักงานทะเบียนราษฎรขอทราบความเห็นของการรถไฟฯ เกี่ยวกับการจัดทำาทะเบียนบ้าน

ช่ัวคราวให้กับผู้บุกรุกท่ีดินในเขตท่ีดินของการรถไฟฯ ซ่ึงการรถไฟฯ ได้โต้แย้งคัดค้านตลอดมา แต่ก็ยังมีการจัดทำา

ทะเบียนบ้านช่ัวคราวให้กับผู้บุกรุกน้ัน การจัดทำาทะเบียนบ้านช่ัวคราวดังกล่าวเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

 ๒. หากเป็นการชอบด้วยกฎหมาย การรถไฟฯ จะปฏบิตัอิยา่งไร และหากเปน็การไมช่อบดว้ยกฎหมาย

แต่ยังมีการจัดทำาทะเบียนบ้านชั่วคราวอยู่ การรถไฟฯ จะดำาเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะผลที่ตามมา

จะมีการอ้างเพื่อขอใช้ที่ดินของการรถไฟฯ ในการติดตั้งน้ำาประปาและไฟฟ้า

 คณะกรรมก�รกฤษฎีก� (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 

(กรมการปกครอง) และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็น

ดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง  เห็นว่า มาตรา ๓๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้

ทกุบา้นต้องมีเลขประจำาบา้น และเจา้บา้นมหีนา้ทีต่อ้งขอเลขประจำาบา้นภายในสบิห้าวันนบัแตว่นัทีส่รา้งบา้นเสรจ็ 

และนายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องออกเลขประจำาบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันหรือสามสิบวัน แล้วแต่กรณี การไม่ปฏิบัติ

ตามหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าบ้านย่อมมีโทษตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๗ ๒(๒) ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ดังกล่าว

 ๑มาตรา ๓๔ ให้ทุกบ้านมีเลขประจำาบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำาบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพ่ือขอเลขประจำาบ้าน

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

 ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกำาหนดเลขประจำาบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสำานักทะเบียนท้องถิ่น ภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขต

สำานักทะเบียนท้องถิ่นให้กำาหนดเลขประจำาบ้านภายในสามสิบวัน

 ให้เจ้าบ้านติดเลขประจำาบ้านไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง

 ผู้อำานวยการทะเบียนกลางจะกำาหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวตามระเบียบเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได้

 ๒มาตรา 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) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพื่อสำารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไม่ยอมชี้แจงหรือตอบคำาถาม หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ

ตามมาตรา ๔๔

  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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 การขอเลขประจำาบ้านและการออกเลขประจำาบ้านเป็นเร่ืองท่ีไม่มีผู้ใดหลีกเล่ียงหรือใช้ดุลพินิจท่ีจะออกให้

หรือไม่ออกให้ได้ และเมื่อพิจารณาคำานิยมคำาว่า “บ้าน” ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๔๓ แล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมาย

มุ่งหมายถงึสิง่ทีส่รา้งข้ึนสำาหรับใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัโดยมเีจา้บา้นครอบครองเทา่นัน้ โดยไมค่ำานงึว่าสิง่ทีส่รา้งขึน้น้ัน

จะอยู่ ณ ที่ใด หรือผู้ปลูกสร้างจะมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากคำานิยามน้ันเองว่า 

แม้แต่เรือซ่ึงจอดเป็นประจำาและใช้เป็นท่ีอยู่ประจำาหรือยานพาหนะอ่ืนซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยประจำา ไม่ว่าจะจอดในท่ีดิน

หรือในน้ำาที่เป็นของส่วนบุคคลหรือถนนสาธารณะหรือแม่น้ำาลำาคลองสาธารณะ ก็ล้วนตกอยู่ในความหมายของ 

“บ้าน” และต้องมีเลขประจำาบ้านตามมาตรา ๓๔ ทั้งสิ้น นอกจากนั้น การที่มาตรา ๓๔ วรรคสี่ ให้อำานาจ

นายทะเบียนกลางมีอำานาจออกระเบียบกำาหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบทาง

ทะเบียนนั้น ย่อมเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้ออกเลขประจำาบ้านให้ในทุกกรณี

 การทีส่ำานกัทะเบยีนราษฎรมหีนงัสอืสอบถามไปยงัการรถไฟฯ วา่จะคดัคา้นการออกเลขประจำาบา้นหรอื

ไม่นั้น เห็นว่าเป็นเพียงการประสานงานและตรวจสอบว่านายทะเบียนควรจะออกเลขประจำาบ้านถาวรหรือ

เลขประจำาบ้านช่ัวคราวให้ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนกลางกำาหนดไว้ ท้ังยังเป็นการร่วมมือในการแจ้งให้การรถไฟฯ 

ทราบถึงการบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ อีกด้วย หากการรถไฟฯ ยังสงวนและรักษาที่ดินของตนเช่นวิญญูชน

พึงกระทำา ก็จักได้ไปดำาเนินการตามสิทธิและอำานาจหน้าท่ีของตนต่อไป การโต้แย้งคัดค้านการออกเลขประจำาบ้าน

ของการรถไฟฯ ไม่มีผลเป็นการยกเว้นหน้าที่ในการขอและออกเลขประจำาบ้านของเจ้าบ้านและนายทะเบียน

แต่อย่างใด การออกเลขประจำาบ้านของนายทะเบียนจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

  ๓มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

  ฯลฯ

  “บ้าน” หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเจ้าบ้านครอบครองและให้หมายความรวมถึงแพ หรือ

เรือซึ่งจอดเป็นประจำาและใช้เป็นที่อยู่ประจำา หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำาได้ด้วย
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 ประเด็นท่ีสอง เห็นว่า โดยที่การออกเลขประจำาบ้านของนายทะเบียนเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการ

ทะเบยีนราษฎร โดยมไิดเ้กีย่วข้องกบัความเปน็เจา้ของหรอืสทิธิครอบครองในสถานทีอั่นเป็นท่ีต้ังบา้นหรอืแมแ้ต่

ตัวบ้านเอง ดังนั้น แม้จะได้มีการออกเลขประจำาบ้านให้แก่ราษฎรผู้ร้องขอแล้ว ก็หากระทบกระเทือนสิทธิของ

การรถไฟฯ ในเรื่องกรรมสิทธิ์แต่ประการใดไม่ อาจมีการกระทบอยู่บ้างก็แต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของ

เจ้าหน้าท่ีการรถไฟฯ ผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของการรถไฟที่อาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดมีขึ้นกับ

การรถไฟฯ อันเน่ืองมาจากการบุกรุกของราษฎรดังกล่าว โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเม่ือได้รับทราบถึงการบุกรุกแล้ว

มิได้ดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามหน้าที่ของตนก็อาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อไปได้

 

              (ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศ�นต์)

                       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิงหาคม ๒๕๔๕
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ด่วนมาก
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๒                                                                         สำานักทะเบียนกลาง

                                                                                                     ถนนลำาลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

             ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

เรื่อง  การป้องกันการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้อาศัยอยู่จริง

เรียน  นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้�งถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยุบรวมสภาตำาบลและองค์การบริหาร

สว่นตำาบลทีม่ปีระชากรไมถ่งึสองพนัคนทีม่เีขตตดิตอ่กนัภายในอำาเภอเดยีวกนั เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัิ

สภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ความละเอียด

แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

 สำานักทะเบียนกลาง ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ว่าได้มีความพยายาม

โดยนกัการเมอืงทอ้งถิน่ดำาเนนิการใหม้กีารแจ้งยา้ยประชากรเขา้ไปในเขตพ้ืนทีอ่งคก์ารบริหารสว่นตำาบลเพือ่ให้

ท้องถ่ินดงักลา่วมจีำานวนประชากรตามหลกัฐานทะเบยีนราษฎรมากกวา่สองพนัคน อนัจะทำาให้ไมต่อ้งยุบรวมกบั

ท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้ย้ายท่ีอยู่ส่วนใหญ่มิได้เข้าไปอาศัยอยู่จริงซ่ึงการกระทำาดังกล่าว

เปน็การกระทำาผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร และยงัสง่ผลทำาให้ขอ้มลูการทะเบยีนราษฎรไมถ่กูตอ้ง

ตามความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขป้ญหาดังกล่าวจึงขอให้สั่งสำานักทะเบียนอำาเภอและ

สำานักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งดำาเนินการ ดังนี้

 ๑. ให้นายทะเบียนอำาเภอและนายทะเบียนท้องถ่ินส่ังกำาชับผู้ช่วยนายทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน

ทะเบียนราษฎร รวมถึงกำานันผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งทุกคน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในเรื่อง

การรับแจ้งย้ายเเข้าและย้ายออกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะการรับแจ้งย้ายเข้า

ผูท้ีย่า้ยเขา้ทะเบียนบา้นหลังใดจะตอ้งเป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นบา้นหลงันัน้จรงิ มใิชย่า้ยแตช่ือ่และรายการบคุคลเทา่นัน้

ซึ่งการกระทำาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบ

 นอกจากนี้ ในส่วนของสำานักทะเบียนอำาเภอ ให้ตรวจสอบว่ามีตำาบลใดบ้าง (นอกเขตเทศบาล) ที่มี

ประชากรตามหลักฐานทะเบยีนบา้นไมถ่งึสองพนัคน ใหจ้ดัทำาบญัชไีวแ้ละใหเ้อาใจใสใ่นการตรวจตราและสังเกต

การแจ้งย้ายทีอ่ยูข่องประชาชนทีแ่จง้ยา้ยไปเขา้ในเขตพ้ืนทีส่ภาตำาบลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทีมี่ประชากร

ไม่ถึงสองพันคนตามบัญชีฯ ดังกล่าวว่าเป็นไปโดยผิดปกติหรือไม่ เช่น มีการแจ้งย้ายคราวเดียวหรือหลายคราว

นับเป็นจำานวนมากไม่ว่าจะเป็นการแจ้งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน หรือตำาบลเดียวกัน หรือ

การแจ้งย้ายออกเพื่อไปเข้าในบ้านเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน หรือตำาบลเดียวกัน หากพบความผิดปกติหรือ

เป็นท่ีผิดสังเกตให้รายงานนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินโดยเร็วเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าที่
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 ๒. ในการรับแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออกเม่ือพบกรณีผิดสังเกตหรือสงสัยว่าจะมีการแจ้งย้ายท่ีอยู่โดยมิชอบ

หรือมิได้เข้าอาศัยอยู่จริง ให้นายทะเบียนระงับยับยั้งมิให้เกิดเหตุดังกล่าวโดยถือปฏิบัติ ดังนี้

  ๒.๑ ให้นายทะเบียนสอบถามผู้แจ้งย้ายให้ทราบถึงเจตนาและเหตุผลของการแจ้งย้าย พร้อมทั้ง

ชี้แจงเพื่อเตือนผู้แจ้งย้ายให้ทราบว่าการแจ้งย้ายที่อยูู่่โดยที่ผู้ย้ายมิได้เข้าไปอาศัยอยู่จริงเป็นการกระทำาความผิด

ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และกระทำาการเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนมีรายการ

ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ ซึ่งหากผู้แจ้งยังมี

ความประสงค์จะแจ้งย้าย ก็ให้บันทึกถ้อยคำาผู้แจ้งตามท่ีได้สอบถามและให้ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้วดำาเนินการ

รับแจ้งย้ายให้ตามระเบียบฯ

  ๒.๒  ถา้มกีารแจง้ยา้ยทีอ่ยูเ่ขา้ในบา้นหลงัใดเปน็จำานวนมาก ไมว่า่จะเป็นคราวเดียวหรอืหลายคราว

ก่อนจะรับแจ้งย้ายเข้าให้นายทะเบียนตรวจสอบสภาพบ้านที่จะมีการแจ้งย้ายเข้าก่อนว่า มีขนาดพื้นที่เหมาะสม

ที่จะอยู่อาศัยโดยไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๖/๒๕๓๘ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ข้อ ๒ กำาหนดให้อาคารท่ีพักอาศัย

ที่มีคนอยู่เกินกว่าหนึ่งคนต่อพื้นที่สามตารางเมตร ให้ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ซึ่งตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 

แหง่ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัตหิา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารยอมหรอืจดัใหอ้าคาร

ของตนมีคนอยู่เกินจำานวนที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับ

อีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๕ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน) 

หากการแจ้งย้ายเข้านั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ให้นายทะเบียนสั่งไม่รับแจ้งย้ายเข้าในบ้านหลังน้ัน ๆ

พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลให้ผู้แจ้งย้ายทราบ ทั้งนี้ เป็นการใช้อำานาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

 ๓. กรณีตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการแจ้งย้ายท่ีอยู่โดยอำาพรางหรือมิได้เข้าอาศัยอยู่จริงให้นายทะเบียน

อำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบเรื่องโดยเร็วหากพบว่า

มกีารแจง้ยา้ยทีอ่ยู่โดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืโดยอำาพราง ให้มหีนังสอืแจ้งเจ้าบา้นดำาเนนิการแจ้งยา้ยทีอ่ยูบุ่คคล

ท่ีแจ้งย้ายในลักษณะอำาพรางหรือมิได้อยู่อาศัยจริงออกจากทะเบียนบ้าน ซ่ึงหากเจ้าบ้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้นายทะเบียน

ดำาเนินคดีกับเจ้าบ้านตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และใช้อำานาจตาม

มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ยกเลิกการแจ้งย้ายที่อยู่และจำาหน่ายชื่อบุคคลเหล่านั้นออกจาก

ทะเบียนบ้าน สำาหรับกรณีที่มีการแจ้งย้ายมาจากสำานักทะเบียนอ่ืนให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งสำานักทะเบียน

ต้นทางทราบและดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป 

 ๔. ให้สัง่กำาชับสำานกัทะเบยีนทกุแหง่ถอืเปน็หนา้ทีส่ำาคญัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัอิยา่งเรง่ดว่นและจรงิจงัในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบหรือมิได้เข้าอาศัยอยู่จริง โดยให้เน้นมาตรการป้องกันเป็น

ลำาดบัแรกดว้ยการสง่เสรมิใหป้ระชาชนเกดิจิตสำานกึและตระหนกัถึงการมสีว่นรว่มกับทางราชการในการสอดสอ่ง

ดแูล เฝา้ระวงัมใิหเ้กดิเหตทุจุรติแจง้ยา้ยช่ือบคุคลอ่ืนเขา้มาอยูใ่นทะเบยีนบา้นของตน สว่นกรณีเมือ่เกดิมีปญัหา
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การแจ้งย้ายที่อยู่โดยมิชอบสำานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัดดำาเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุการณ์โดยด่วน อนึ่ง

หากพบว่าสำานักทะเบียนใดปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามที่ได้สั่งกำาชับไว้ข้างต้นหรือมีส่วนให้ความร่วมมือ

ในการแจง้ยา้ยทางทะเบยีนราษฎรโดยมิชอบ จะถอืวา่เปน็ความบกพรอ่งของนายทะเบยีนอำาเภอหรอืนายทะเบยีน

ท้องถิ่นที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำาเนินการต่อไป

 

                ขอแสดงความนับถือ

                                                                    (น�ยสุจริต ปัจฉิมนันท์)

                                                         ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง

สำานักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๖ 
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗  สำ�นักทะเบียนกล�ง

       ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

      ๗ มีน�คม ๒๕๕๐

เรื่อง  เจ้�บ้�นและก�รแจ้งก�รย้�ยที่อยู่

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง  พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

  ด้วยในรอบปีที่ผ่�นม�สำ�นักทะเบียนกล�งได้รับเรื่องร้องเรียนจ�กประช�ชนและก�รขอห�รือแนวท�ง

ปฏิบัติจ�กสำ�นักทะเบียนจำ�นวนม�กเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเจ้�บ้�นและก�รแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ โดยผู้ร้องบ�งร�ย       

ได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจก�รแผ่นดินของรัฐสภ� และบ�งร�ยร้องเรียนคณะกรรม�ธิก�รก�รปกครอง                        

สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ ซึ่งบ�งกรณีพบว่�ปัญห�ก�รร้องเรียนเกิดจ�กคว�มไม่เข้�ใจในระเบียบกฏหม�ยของ           

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นและประช�ชนผู้ใช้บริก�ร ดังนั้นเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎรของสำ�นักทะเบียน

อำ�เภอและสำ�นกัทะเบยีนทอ้งถิน่  ทกุแหง่เปน็ไปดว้ยคว�มเรียบรอ้ย ถกูตอ้งต�มกฏหม�ยและปฏบัิตไิปในแนวท�ง

เดียวกันทั่วประเทศ จึงขอซักซ้อมก�รปฏิบัติ ดังนี้

  ก.  ประเด็น “เจ้าบ้าน”

   (๑)  ก�รลงร�ยก�รสถ�นะ “เจ้�บ้�น” ในทะเบียนบ้�น กรณีบ้�นปลูกสร้�งใหม่หรือบ้�น                        

ท่ียังไม่มีผู้อ�ศัยต�มหลักฐ�นทะเบียนบ้�น น�ยทะเบียนจะต้องเรียกหลักฐ�นเพ่ือตรวจสอบว่�ผู้ขอลงร�ยก�รสถ�นะ                 

“เจ้�บ้�น” มีสิทธิครอบครองบ้�นหลังน้ันหรือไม่ ในฐ�นะใด เช่น เป็นเจ้�ของกรรมสิทธ์ิ หรือเป็นผู้ได้รับมอบสิทธิ

ครอบครองบ้�นจ�กเจ้�ของบ้�นในฐ�นะเป็นผู้เช่�บ้�น เป็นต้น

   (๒) ก�รทำ�หน้�ท่ีเจ้�บ้�นในก�รแจ้งก�รต่�ง ๆ ต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด เช่น ก�รแจ้งก�รเกิด        

ของเด็กที่เกิดในบ้�น ก�รแจ้งก�รย้�ยของคนที่ย้�ยออกจ�กบ้�น เป็นต้น น�ยทะเบียนจะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๗ แล้วแต่กรณ ี

   (๓) ก�รขอเปล่ียนแปลงเจ้�บ้�น กรณีบ้�นที่มีผู้อ�ศัยแต่ไม่มีผู้ใดมีสถ�นะ “เจ้�บ้�น”                                

ต�มหลักฐ�นทะเบียนบ้�น หรือกรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้เป็น “เจ้�บ้�น” ในทะเบียนบ้�น ซึ่งเป็นเรื่องของก�ร           

แก้ไขร�ยก�รทะเบียนร�ษฎร น�ยทะเบียนจะต้องเรียกตรวจหลักฐ�นที่แสดงถึงก�รมีสิทธิครอบครองบ้�น                 

หรือคว�มยินยอมของผู้ท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้�นหลังดังกล่�วซึ่งยินยอมให้ผู้นั้นเป็น “เจ้�บ้�น” โดยต้องบันทึก          

ไว้เป็นหลักฐ�นและปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕                      

ข้อ ๑๑๕
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  ข. ประเด็นการแจ้งการย้ายที่อยู่

   (๑)  ก�รย้�ยท่ีอยู่ต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ม�ตร� ๓๐ หม�ยถึง    

ก�รย�้ยท�งก�ยภ�พซ่ึงตอ้งเกดิขึน้กอ่นก�รย�้ยท�งทะเบียน กล�่วคอืเม่ือมีคนออกไปจ�กบ�้นโดยเจตน�ตอ้งก�ร

ย้�ยที่อยู่หรือไปมีภูมิลำ�เน�เป็นหลักแหล่งอยู่ที่อื่น เช่น ไปประกอบอ�ชีพ ไปศึกษ�เล่�เรียน เป็นต้น “เจ้�บ้�น” 

มีหน้�ท่ีต้องแจ้งก�รย้�ยออกต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งซึ่งเมื่อน�ยทะเบียนได้รับแจ้งแล้วถึงจะดำ�เนินก�รย้�ย         

ท�งทะเบียนให้โดยออกใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่และจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�นให้ตรงต�มคว�มเป็นจริง 

ดงันัน้ ในก�รปฏบิตัิหน�้ทีข่องน�ยทะเบยีนจะตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหป้ร�กฏว่�บคุคลทีแ่จง้ย�้ยออกไดอ้อก

ไปจ�กบ้�นจริงหรือไม่ หรือบุคคลที่แจ้งย้�ยเข้�ได้เข้�ไปอ�ศัยอยู่ในบ้�นหลังท่ีขอย้�ยเข้�จริงหรือไม่ ห�กมิได้         

มีก�รย�้ยทีอ่ยูจ่รงิแตแ่สดงคว�มประสงคจ์ะย�้ยร�ยก�รบคุคลออกจ�กทะเบยีนบ�้น หา้มมใิหน้ายทะเบยีนอนุมัติ

การย้ายที่อยู่ดังกล่าวให้

   (๒) กรณีบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้�นระบุสถ�นะเป็นเจ้�บ้�นได้แจ้งย้�ยออกจ�กบ้�นไปแล้ว

สถานะการเป็นเจ้าบ้านของบุคคลดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ย้ายออกไปจากบ้าน ต่อม�ห�กบุคคล        

ดังกล่�วได้ขอแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่กลับม�ยังบ้�นหลังเดิมโดยจะขอเป็นเจ้�บ้�น บุคคลท่ีมีหน้�ท่ีต้องแจ้งก�รย้�ยเข้�         

ต่อน�ยทะเบียนและลงชื่อยินยอมให้ย้�ยเข้�ในใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ได้แก่เจ้�บ้�นหรือผู้ที่ทำ�หน้�ที่เจ้�บ้�น          

ของบ้�นที่จะย้�ยเข้� โดยถ้�บ้�นหลังดังกล่�วไม่มีผู้ใดมีสถ�นะเป็นเจ้�บ้�น น�ยทะเบียนจะต้องเรียกผู้อ�ศัย          

อยู่ในบ้�นต�มหลักฐ�นทะเบียนบ้�นม�บันทึกว่�ยินยอมให้บุคคลใดทำ�หน้�ท่ีเจ้�บ้�นเพ่ือให้บุคคลน้ันแจ้งก�รย้�ยเข้�

ตอ่น�ยทะเบยีนผูร้บัแจง้ หรอืถ�้เปน็กรณบี�้นว�่ง น�ยทะเบยีนจะต้องตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิว�่ผูใ้ดเปน็ผูด้แูลบ้�น

หลังดังกล่�ว เพ่ือให้บุคคลน้ันทำ�หน้�ท่ีแจ้งก�รย้�ยเข้� หรือน�ยทะเบียนอ�จจะเรียกตรวจหลักฐ�นท่ีแสดงถึงก�ร          

มีสิทธิครอบครองบ้�นของผู้ท่ีจะย้�ยท่ีอยู่เข้�บ้�นหลังน้ัน ซ่ึงห�กบุคคลดังกล่�วเป็นผู้มีสิทธิครอบครองบ้�นจริง                 

ก็ให้บุคคลนั้นทำ�หน้�ที่แจ้งก�รย้�ยเข้�อยู่ในบ้�นได้ และเมื่อน�ยทะเบียนรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่เข้�อยู่ในบ้�นแล้ว

จึงให้ดำ�เนินก�รในเรื่องก�รลงสถ�นะเจ้�บ้�นหรือก�รขอเปลี่ยนแปลงเจ้�บ้�นในทะเบียนบ้�นต่อไป

   (๓) กรณีบุคคลที่อ�ศัยอยู่ในบ้�นต้องก�รแจ้งย้�ยช่ือและร�ยก�รบุคคลเข้�ในทะเบียนบ้�น          

หลังท่ีตนอ�ศัยอยู่แต่เจ้�บ้�นไม่ยอมดำ�เนินก�รให้ โดยเฉพ�ะกรณีบ้�นเช่� ห�กน�ยทะเบียนได้รับแจ้ง                      

หรือตรวจพบเหตุดังกล่�ว ให้สอบข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐ�นแล้วทำ�หนังสือเรียกเจ้�บ้�นม�พบเพื่อดำ�เนินก�ร                

ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย ห�กเจ้�บ้�นไม่ม�ต�มที่น�ยทะเบียนแจ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

ต�มอำ�น�จหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ม�ตร� ๔๗ (๑) และ (๒) 

   (๔) ให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่งพิจ�รณ�กำ�หนดม�ตรก�รให้คว�มรู้

แก่ประช�ชนเก่ียวกับง�นทะเบียนร�ษฎรและรณรงค์ให้เกิดผลในก�รปฏิบัติอย่�งจริงจัง โดยประเด็นเร่ืองก�รย้�ยท่ีอยู่

ซึ่งกฏหม�ยกำ�หนดให้เจ้�บ้�นมีหน้�ที่แจ้งก�รย้�ยออกของบุคคลที่อยู่ในบ้�นและก�รย้�ยเข้�เมื่อมีบุคคลเข้�        

อยู่ในบ้�น ห�กละเว้นก�รปฏิบัติจะเป็นคว�มผิดต�มกฏหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร มีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บ�ท 

แตถ่�้ก�รแจง้ก�รย�้ยท่ีอยูเ่ปน็ก�รแจง้ย�้ยท�งทะเบยีนโดยทีบ่คุคลมไิด้ย�้ยทีอ่ยูจ่รงิถอืเปน็ก�รแจง้ก�รย�้ยทีอ่ยู ่        

โดยมิชอบ เมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเหตุดังกล่�วจึงเป็นหน้�ที่ของน�ยทะเบียนที่จะต้องดำ�เนินก�รยกเลิก           

ก�รแจ้งย้�ย และจำ�หน่�ยร�ยก�รท�งทะเบียนให้ถูกต้องโดยปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร           
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พ.ศ. ๒๕๓๔ ม�ตร� ๑๐ วรรคท้�ย และพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ม�ตร� ๓๐ 

วรรคหน่ึง ซ่ึงห�กสำ�นักทะเบียนดำ�เนินก�รอย่�งจริงจังและต่อเน่ืองจะเป็นก�รแก้ไขปัญห�เร่ืองประช�กรแฝง 

และเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นในด้�นต่�ง ๆ ด้วย

  จงึเรียนม�เพ่ือโปรดแจ้งสำ�นักทะเบยีนอำ�เภอและสำ�นกัทะเบยีนทอ้งถิน่ทกุแหง่ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ

ให้ถือปฏิบัติต่อไป

    ขอแสดงคว�มนับถือ

      

    (นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์)

      ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔-๖

โทรส�ร ๐-๒๗๙๑-๗๓๓๘
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๐  สำ�นักทะเบียนกล�ง

           ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

          ๑๔ พฤษภ�คม ๒๕๕๐

เรื่อง  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ปล�ยท�ง

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง ๑. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันย�ยน ๒๕๔๔

 ๒.  หนังสือกระทรวงมห�ดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎ�คม ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รูปแบบก�รแสดงภ�พใบหน้�ในโปรแกรมก�รรับแจ้งย้�ยปล�ยท�งอัตโนมัติ

    ต�มที่สำ�นักทะเบียนกล�งได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติในก�รรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ปล�ยท�ง                            

โดยให้น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้งย้�ยด้วยคว�มละเอียดถ่ีถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด           

ก�รแจ้งย้�ยโดยมิชอบ ประกอบกับกระทรวงมห�ดไทยได้แจ้งกำ�ชับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ิน

ทกุแหง่ใหถ้อืปฏบิตัใินก�รรบัแจง้ก�รย�้ยท่ีอยูป่ล�ยท�งจะต้องตรวจสอบร�ยก�รบคุคลและร�ยก�รภ�พใบหน�้                   

ในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรและฐ�นข้อมูลบัตรประจำ�ตัวประช�ชนก่อนทุกครั้ง ว่�ถูกต้องตรงกับผู้แจ้งย้�ย

ที่อยู่ปล�ยท�งหรือไม่เพื่อพิสูจน์ยืนยันบุคคลที่แจ้งก�รย้�ยที่อยู่ว่�เป็นเจ้�ของร�ยก�รบุคคลที่ขอแจ้งย้�ยที่อยู่

ปล�ยท�งจริง คว�มละเอียดแจ้งต�มหนังสือที่อ้�งถึง นั้น

    สำ�นกัทะเบียนกล�งได้ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุชดุคำ�ส่ังของระบบคอมพิวเตอรใ์นก�รรบัแจง้ก�รย�้ยทีอ่ยู่

ปล�ยท�งอัตโนมัติ ให้ส�ม�รถแสดงภ�พใบหน้�ของบุคคลท่ีขอแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�ง ซ่ึงจะเป็นภ�พใบหน้�      

จ�กก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนคร้ังล่�สุดก่อนท่ีจะขอแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�ง เพ่ือให้สำ�นักทะเบียนส�ม�รถปฏิบัติ

ต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ดังกล่�วข้�งต้นด้วยคว�มสะดวก และได้ส่งชุดคำ�สั่งดังกล่�วให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ      

และสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่งแล้ว ปร�กฏต�มรูปแบบก�รแสดงภ�พใบหน้�ในโปรแกรมก�รรับแจ้งย้�ยปล�ยท�ง

อัตโนมัติท่ีส่งม�พร้อมน้ี ดังน้ัน เพ่ือให้ก�รปฏิบัติในเร่ืองดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย ส�ม�รถป้องกัน          

และแกไ้ขปญัห�ก�รแจง้ก�รย�้ยทีอ่ยูป่ล�ยท�งโดยมชิอบได้อย�่งมปีระสทิธภิ�พ จงึขอใหhสำ�นกัทะเบยีนจงัหวดั

และสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่           

รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

    ๑. ก�รรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งของบุคคลสัญช�ติไทยที่มีอ�ยุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป                 

น�ยทะเบียนจะต้องเรียกตรวจหลักฐ�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของบุคคลที่จะแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่และดำ�เนินก�ร

ตรวจภ�พใบหน้�ของร�ยก�รบุคคลที่จะแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ทุกร�ยโดยตรวจจ�กระบบปฏิบัติง�นก�รรับแจ้งย้�ย

ปล�ยท�งอัตโนมัติ ถ้�ปร�กฏว่�มีภ�พใบหน้�และร�ยก�รบุคคลตรงกันให้น�ยทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็น  

หลักฐ�นในคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ ว่� “ตรวจร�ยก�รบุคคลแล้วถูกต้อง” พร้อมท้ังลงล�ยมือช่ือและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย

โดยไม่ต้องเรียกสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนม�ติดไว้กับคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ เพื่อเป็นหลักฐ�นแต่อย่�งใดอีก  
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    ๒. กรณีบุคคลที่จะแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งแสดงบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแต่น�ยทะเบียนตรวจ
ไมพ่บภ�พใบหน�้ของบคุคลดงักล�่วในระบบปฏบิติัง�นก�รรบัแจง้ย้�ยปล�ยท�งอตัโนมตั ิใหน้�ยทะเบยีนตรวจ
สอบร�ยก�รในฐ�นข้อมูลบัตรประจำ�ตัวประช�ชนอีกคร้ัง ถ้�ปร�กฏว่�บัตรและฐ�นข้อมูล ฯ มีภ�พใบหน้�            
และร�ยก�รบุคคลตรงกัน ให้น�ยทะเบียนบันทึกเหตุดังกล่�วไว้เป็นหลักฐ�นในคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ พร้อมทั้ง               
ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ แต่ถ้�ผลก�รตรวจสอบฐ�นข้อมูลฯ ปร�กฏว่�ไม่พบร�ยก�รบัตรต�มที่                
ผู้ขอแจ้งย้�ยนำ�ม�แสดง หรือบัตรและฐ�นข้อมูลฯ มีร�ยก�รไม่ตรงกัน ให้น�ยทะเบียนสั่งไม่รับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่
ในคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ และแจ้งผู้ร้องทร�บเพื่อให้แสดงหลักฐ�นโต้แย้งคำ�สั่งดังกล่�ว นอกจ�กน้ีให้น�ยทะเบียน
ดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงต�มอำ�น�จหน้�ที่ด้วย
    ก�รตรวจสอบฐ�นข้อมลูบตัรประจำ�ตวัประช�ชนต�มวรรคหนึง่สำ�หรบัสำ�นกัทะเบยีนถอ้งถิน่เทศบ�ล
ที่ไม่มีระบบก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์น้ันถ้�เป็นสำ�นักทะเบียนที่ปฏิบัติง�น             
รวมอยู่กับสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ ให้ประส�นขอคว�มร่วมมือสำ�นักทะเบียนอำ�เภอนั้นในก�รตรวจสอบ แต่ถ้�เป็น
สำ�นักทะเบียนที่มีสำ�นักง�นแยกต่�งห�กจ�กสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและไม่สะดวกในก�รขอตรวจสอบฐ�นข้อมูล
บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ให้น�ยทะเบียนบันทึกถ้อยคำ�ผู้ท่ีจะแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�งให้ปร�กฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนที่นำ�ม�เป็นหลักฐ�นพร้อมทั้งเรียกสำ�เน�บัตรที่ลงล�ยมือชื่อเจ้�ของบัตร           
กำ�กับไว้แล้วติดไว้กับคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ เพื่อเป็นหลักฐ�น
    ๓. กรณีบุคคลท่ีจะแจ้งย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�งไม่มีหลักฐ�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรประจำ�ตัว
ต�มกฏหม�ยอื่น ให้น�ยทะเบียนสอบสวนบันทึกถ้อยคำ�บุคคลท่ีขอแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�งและพย�นบุคคล
ที่น่�เชื่อถือให้ปร�กฏชัดถึงส�เหตุที่บุคคลดังกล่�วยังไม่มีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่พิสูจน์
ยืนยันว่�บุคคลนั้นเป็นเจ้�ของร�ยก�รบุคคลต�มทะเบียนบ้�นที่ขอแจ้งย้�ยออกจริง แล้วเก็บบันทึกก�รสอบสวน
ติดไว้กับคำ�ร้อง ท.ร. ๓๑ เพื่อเป็นหลักฐ�น รวมทั้งให้แจ้งประส�นง�นไปยังสำ�นักทะเบียนที่ผู้แจ้งก�รย้�ย                   
ที่อยู่ปล�ยท�งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกท�งหนึ่งด้วย
    ๔.  เม่ือสำ�นักทะเบียนต้นท�งได้รับแจ้งเร่ืองก�รย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�งของบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น
จ�กสำ�นักทะเบียนปล�ยท�งผ่�นท�งระบบคอมพิวเตอร์แล้ว น�ยทะเบียนจะต้องพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้�บ้�น               
ที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือดังกล่�วไปยังเจ้�บ้�นโดยไม่ชักช้�เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่�บุคคล         
ต�มร�ยช่ือที่ระบุว่�เป็นผู้แจ้งก�รย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งนั้นได้ย้�ยที่อยู่จริงหรือไม่ อย่�งไร ซึ่งห�กได้รับแจ้งจ�ก           
เจ้�บ้�นหรือผู้ที่เจ้�บ้�นมอบหม�ยโดยมีหลักฐ�นเชื่อได้ว่�ไม่มีก�รย้�ยที่อยู่ต�มที่น�ยทะเบียนได้รับแจ้ง                     
ให้น�ยทะเบียนบันทึกถ้อยคำ�ไว้เป็นหลักฐ�นและส่ังยกเลิกก�รย้�ยออกของบุคคลดังกล่�ว รวมท้ังรวบรวมหลักฐ�น
แจ้งสำ�นักทะเบียนปล�ยท�งโดยไม่ชักช้�เพ่ือให้น�ยทะเบียนยกเลิกก�รแจ้งย้�ยท่ีอยู่ปล�ยท�งและดำ�เนินคดีกับ                       
ผู้กระทำ�คว�มผิดต�มอำ�น�จหน้�ที่

    จึงเรียนม�เพื่อโปรดดำ�เนินก�รต่อไป

    ขอแสดงคว�มนับถือ

 
                  

      (นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์)
         ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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โปรแกรมรับแจ้งย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ (เพิ่มเติมการแสดงรูปใบหน้า)

ใบหน้�ร�ยก�รคน เมื่อบันทึกรหัสประจำ�ตัวประช�ชน <PID> ๑๓ หลัก จะแสดงร�ยละเอียดบุคคลท่ีค้นห�      

จ�กส่วนกล�ง จะมีปุ่มเพื่อแสดงภ�พใบหน้�ขึ้นม�ให้กด ห�กต้องก�รดูภ�พใบหน้�ของบุคคลย้�ยที่บันทึก PID          

ให้ทำ�ก�รกดปุ่มดูภ�พใบหน้� ห�กค้นห�ภ�พใบหน้�พบ จะแสดงรูปภ�พใบหน้�ท่ีมุมขว� (รูปท่ี ๑) ห�กค้นห�ไม่พบ 

จะแสดงข้อคว�มว่�ไม่พบภ�พใบหน้� (รูปที่ ๒) 

รูปท่ี ๑

รูปท่ี ๒
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๘๗๗  กระทรวงมห�ดไทย

           ถนนอัษฎ�งค์ กท ๑๐๒๐๐

          ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๔

เรื่อง ก�รลงร�ยก�รในหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร. ๑/๑)

เรียน ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย  พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

    ต�มที่พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ม�ตร� ๒๓ กำ�หนดให้ผู้ทำ�คลอด                    

หรือผู้รักษ�พย�บ�ลจะต้องออกหนังสือรับรองก�รเกิดให้แก่ผู้มีหน้�ที่ที่ต้องแจ้งเกิด โดยหนังสือรับรองก�รเกิด             

จะใชแ้บบพมิพ ์ท.ร. ๑/๑ และเม่ือผู้แจ้งไดร้บัหนงัสอืรบัรองก�รเกดิแลว้ จะตอ้งนำ�ไปแจง้ตอ่น�ยทะเบยีนอำ�เภอ

หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อออกสูติบัตรและเพ่ิมช่ือเด็กเข้�ทะเบียนบ้�น ซ่ึงในท�งปฏิบัติ              

น�ยทะเบียนจะคัดลอกร�ยก�รต�มที่ปร�กฏในหนังสือรับรองก�รเกิด เพื่อให้ร�ยก�รบุคคลในเอกส�รทะเบียน

ร�ษฎรตรงกัน

    กระทรวงมห�ดไทย ขอเรียนว่�ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�กประช�ชนและก�รห�รือจ�กสำ�นัักทะเบียน         

ต่�ง ๆ เกี่ยวกับปัญห�คว�มเดือดร้อนท�งด้�นก�รทะเบียนร�ษฎรซึ่งเกิดจ�กร�ยก�รในหนังสือรับรองก�รเกิด   

ไม่ถูกต้อง อ�ทิเช่น ในก�รฝ�กครรภ์หรือก�รคลอดบุตร เจ้�หน้�ที่สถ�นพย�บ�ลจะเรียกหลักฐ�นบัตรประจำ�ตัว

ประช�ชนของส�มี ซึ่งหญิงบ�งคนมีคว�มจำ�เป็นไม่ส�ม�รถแจ้งชื่อส�มีท่ีเป็นบิด�ของเด็กได้ในขณะน้ัน                    

ทำ�ให้มีก�รแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบิด�เด็กที่ไม่ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริง หรือกรณีบิด� ม�รด�ได้ตั้งชื่อเด็กและแจ้ง

ต่อเจ้�หน้�ที่ของสถ�นพย�บ�ลแล้วแต่เจ้�หน้�ที่กลับใช้ชื่อกล�งของสถ�นพย�บ�ล ลงร�ยก�รในหนังสือรับรอง

ก�รเกิด เช่น เด็กช�ยดวง ทำ�ให้เกิดคว�มเดือดร้อนต้องเปล่ียนชื่อและแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนบ้�นอีกคร้ัง          

หรือก�รลงลำ�ดับท่ีของบุตรที่เกิดโดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นบุตรของม�รด�เพียงฝ่�ยเดียวไม่ได้พิจ�รณ�ในส่วน           

ของบิด� ทำ�ให้เกิดปัญห�ในก�รขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร (กรณีบิด�เด็กมิใช่ส�มี

คนแรกท่ีมีบุตรกับหญิงผู้นั้น) เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่�ง ๆ เหล่�น้ีส่งผลทำ�ให้ประช�ชนได้รับคว�มเดือดร้อน           

และทำ�ให้ร�ยก�รในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรคล�ดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเป็นก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว 

กระทรวงมห�ดไทยใคร่ขอคว�มร่วมมือในก�รแจ้งหน่วยง�นและสถ�นพย�บ�ลต่�ง ๆ ทุกแห่งทั่วประเทศ                

ที่มีหน้�ที่ดูแลรักษ�พย�บ�ลหญิงมีครรภ์และรับผิดชอบก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิดให้ลงร�ยก�รต่�ง ๆ                  

ในเอกส�รหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร. ๑/๑) ต�มข้อเท็จจริง ดังนี้

   ๑. ร�ยก�รเกี่ยวกับเด็กที่เกิด  

     ๑.๑ กรณีผู้แจ้งเกิดได้ตั้งชื่อเด็กไว้แล้ว ให้ลงชื่อเด็กต�มที่ได้รับแจ้ง แต่ห�กยังไม่ได้ต้ังชื่อไว้         

ควรแนะนำ�ผู้แจ้งให้ตั้งชื่อเด็กก่อน เพร�ะห�กระบุชื่อใดในสูติบัตรแล้วจะไม่ส�ม�รถแก้ไขร�ยก�รดังกล่�ว                        

ในสูติบัตรได้ ถึงแม้จะได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ต�ม จะแก้ไขได้เฉพ�ะร�ยก�รในทะเบียนบ้�นเท่�นั้น
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     ๑.๒ ร�ยก�รสัญช�ติเด็ก ห�กไม่แน่ใจว่�เด็กจะเป็นผู้มีสัญช�ติใด ก็ให้เว้นว่�งไว้ โดยเฉพ�ะกรณี

บิด� ม�รด� เป็นบุคคลต่�งด้�ว

   ๒. ร�ยก�รสถ�นภ�พของครอบครัว

     ๒.๑ ช่ือและช่ือสกุลของบิด� ให้ลงร�ยก�รต�มหลักฐ�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรประจำ�ตัว

ทีอ่อกใหต้�มกฏหม�ยอืน่ เชน่ บตัรประจำ�ตวัข�้ร�ชก�ร เวน้แตก่รณมี�รด�เดก็ไมต่อ้งก�รเปดิเผยหรือไมส่�ม�รถ

ระบุบิด�ของเด็กได้ ก็ให้เว้นว่�งไว้

     ๒.๒ ลำ�ดับที่ของบุตร ให้ลงลำ�ดับที่ของบุตรที่เกิดจ�กบิด� ม�รด�เดียวกัน

   จึงเรียนม�เพ่ือโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป ท้ังน้ีหวังว่�คงได้รับคว�มร่วมมือด้วยดี ผลเป็นประก�รใด

แจ้งกระทรวงมห�ดไทยทร�บด้วย จักขอบคุณยิ่ง

  ขอแสดงคว�มนับถือ

 

 (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)

 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติร�ชก�รแทน

 ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

กรมก�รปกครอง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๒๘๑๓๑๒๑, ๒๘๑๒๔๘๖  
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๙  สำ�นักทะเบียนกล�ง

          ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

         ๑๓ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๗

เรื่อง  ก�รแจ้งก�รเกิดและก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง ๑. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑ เมษ�ยน ๒๕๔๕

  ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎ�คม ๒๕๔๕

  ดว้ยสำ�นกัทะเบยีนกล�งไดร้บัก�รห�รอืจ�กสำ�นกัทะเบยีนต�่ง ๆ  และสถ�นพย�บ�ลเกีย่วกบัแนวท�ง

ปฏิบัติก�รขอแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร เน่ืองจ�กมีก�รแจ้งร�ยก�รบิด�หรือม�รด�ของเด็กไม่ถูกต้องต�มข้อเท็จจริง

ในข้ันตอนก�รฝ�กครรภ์ หรือในขณะไปคลอดบุตรท่ีสถ�นพย�บ�ล ทำ�ให้ก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร. ๑/๑) 

มีคว�มผิดพล�ด และเมื่อเจ้�หน้�ที่ของสถ�นพย�บ�ลนำ�เอกส�รดังกล่�วไปแจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียนจึงทำ�ให้

ร�ยก�รในสตูบิตัรไมถู่กตอ้ง ซ่ึงขอ้เทจ็จรงิจะปร�กฏเมือ่บดิ� ม�รด�หรอืผูป้กครองเดก็ยืน่คำ�รอ้งขอแก้ไขร�ยก�ร

ดังกล่�วนั้น นอกจ�กนี้ยังได้รับก�รร้องเรียนจ�กประช�ชนผู้เดือดร้อนกรณีเจ้�หน้�ท่ีสำ�นักทะเบียน                          

ปฏิเสธคำ�ร้องขอเพ่ิมชื่อเด็กเข้�ในทะเบียนบ้�นต�มภูมิลำ�เน�ของบิด� ม�รด� และแจ้งให้ผู้นั้นไปแจ้งก�รเกิด                                 

ณ  สำ�นกัทะเบยีนทีเ่ด็กเกดิโดยอ�้งเหตุผลว�่เนือ่งจ�กผูร้อ้งมหีนงัสอืรบัรองก�รเกิด (ท.ร. ๑/๑) ทีส่ถ�นพย�บ�ล

ออกให้

  สำ�นักทะเบียนกล�งพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� เพื่อให้ก�รปฏิบัติในเรื่องดังกล่�วข้�งต้นทั้ง ๒ กรณีเป็นไป

ในแนวท�งเดียวกันทุกสำ�นักทะเบียน จึงขอซักซ้อมแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

  กรณีแรก เร่ืองก�รแก้ไขร�ยก�รที่ไม่ถูกต้องในสูติบัตรที่แจ้งก�รเกิดโดยเจ้�หน้�ที่สถ�นพย�บ�ล 

เมื่อน�ยทะบียนได้รับคำ�ร้องขอแก้ไขร�ยก�รบิด�หรือม�รด�ในสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้สอบสวนและ

บนัทกึถ้อยคำ�ผู้ย่ืนคำ�ร้อง บิด�หรือม�รด�ของเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก เจ้�หน้�ท่ีสถ�นพย�บ�ลผู้ทำ�หน้�ที่แจ้งก�ร

เกิดเด็กคนดงักล�่ว (เฉพ�ะกรณสีำ�นกัทะเบยีนท่ีรับคำ�ร้องเป็นแห่งเดยีวกับท่ีออกสตูบิตัรหรือสถ�นพย�บ�ลนัน้        

ตั้งอยู่ไม่ไกลจ�กสำ�นักทะเบียน) รวมทั้งเรียกตรวจสอบหลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี) เช่น ใบสำ�คัญก�รสมรสของ

บิด�และม�รด� ผลก�รตรวจพิสูจน์ดี เอ็น เอ เป็นต้น ถ้�ปร�กฏว่�สูติบัตรท่ีขอแก้ไขน้ันมีร�ยก�รไม่ถูกต้องอันเกิด

จ�กขั้นตอนของสถ�นพย�บ�ลท่ีไม่ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจ�กผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้น�ยทะเบียนใช้อำ�น�จ             

ต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ยกเลิกสูติบัตรและจำ�หน่�ยทะเบียน           

คนเกดิดงักล�่ว โดยหม�ยเหตวุ�่ “ยกเลกิเนือ่งจ�กมกี�รแจง้ร�ยก�รไมถ่กูตอ้ง ต�มคำ�รอ้งที…่..ลงวนัที…่..” แลว้
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แจ้งผู้ร้องให้แจ้งก�รเกิดใหม่ นอกจ�กนี้ ให้น�ยทะเบียนมีหนังสือแจ้งสถ�นพย�บ�ลแห่งที่ออกหลักฐ�น             

หนงัสอืรบัรองก�รเกดิ (ท.ร. ๑/๑) เพ่ือทร�บและดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปดว้ย ทัง้นีห้�กสำ�นักทะเบยีน

ที่รับเรื่องขอแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตรไม่ใช่สำ�นักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับดังกล่�ว เมื่อน�ยทะเบียนสอบสวน   

ข้อเท็จจริงจนปร�กฏแน่ชัดว่�มีก�รแจ้งข้อคว�มอันเป็นเท็จแล้ว ให้แจ้งข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง         

ไปยังสำ�นักทะเบียนที่ออกสูติบัตรนั้น  เพื่อดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่ต่อไป

  อนึ่ง สำ�นักทะเบียนกล�ง ได้แจ้งไปยังกระทรวงส�ธ�รณสุขเพื่อขอประส�นก�รปฏิบัติกรณีหญิงไป

ฝ�กครรภ์ หรือไปคลอดบุตรที่สถ�นพย�บ�ลโดยไม่มีหลักฐ�นแสดงตัวของตนเองหรือส�มี เม่ือเจ้�หน้�ที่            

สถ�นพย�บ�ลได้ออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร. ๑/๑) ขอให้หม�ยเหตุในเอกส�รดังกล่�วว่�  บิด�หรือม�รด�

ของเด็กไมม่หีลกัฐ�นแสดงตวั และใหม้อบหนงัสือรบัรองก�รเกิดแก่บดิ�หรอืม�รด�ของเดก็พรอ้มแนะนำ�ใหแ้จง้

ก�รเกิดด้วยตนเอง เพื่อน�ยทะเบียนจะได้ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อเท็จจริงในขั้นตอนก�รรับแจ้งก�รเกิด           

และออกสูติบัตรได้อย่�งถูกต้อง ฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพมห�นครและเทศบ�ลซึ่งมีสถ�นพย�บ�ลอยู่ในสังกัด 

ขอให้น�ยทะเบียนท่ีเก่ียวข้องแจ้งประส�นก�รปฏิบัติกับสถ�นพย�บ�ลในสังกัดเพ่ือดำ�เนินก�รในลักษณะเดียวกันน้ีด้วย

  กรณีที่สอง ก�รปฏิบัติสำ�หรับบุคคลท่ีไม่ได้แจ้งก�รเกิดและขอมีชื่อในทะเบียนบ้�นนั้นส�ม�รถ      

ดำ�เนินก�รได้ ๒ วิธีคือ (๑) โดยก�รแจ้งเกิด หรือ (๒) โดยก�รเพ่ิมชื่อ ซึ่งสำ�นักทะเบียนกล�งได้เคยแจ้ง            

หลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติไว้แล้วต�มหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎ�คม ๒๕๔๕ อย่�งไรก็ต�ม        

เพื่อให้ก�รปฏิบัติของสำ�นักทะเบียนมีคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ทำ�ให้เกิดเหตุก�รณ์ปฏิเสธคำ�ร้องของประช�ชน         

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

  ๑.  กรณีผู้ขอมีช่ือในทะเบียนบ้�นเป็นผู้ท่ีเกิดในเขตพ้ืนท่ีของสำ�นักทะเบียนท่ีย่ืนคำ�ร้อง ไม่ว่�จะมีหลักฐ�น

หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร. ๑/๑) หรือไม่ก็ต�ม ให้ใช้วิธีก�รแจ้งก�รเกิดหรือแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดสำ�หรับ         

ผู้ท่ีมีอ�ยุไม่เกิน ๑๕ ปี ส่วนผู้ท่ีมีอ�ยุเกินกว่� ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้ใช้วิธีก�รเพ่ิมช่ือโดยไม่ต้องออกสูติบัตร เว้นแต่ผู้น้ัน

จะมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้สูติบัตร ก็ให้น�ยทะเบียนรับแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดได้แต่ทั้งน้ีไม่ควรเป็นผู้ที่อยู่ในวัย          

ที่บรรลุนิติภ�วะต�มกฎหม�ยแล้ว

  ๒. กรณีผู้ขอมีช่ือในทะเบียนบ้�นเป็นผู้ที่เกิดในเขตพื้นที่ของสำ�นักทะเบียนอื่น ไม่ว่�จะมีหลักฐ�น

หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือไม่ก็ต�ม เมื่อน�ยทะเบียนได้รับคำ�ร้องแล้วให้อธิบ�ยข้อแตกต่�งของวิธี

ปฏบิตัริะหว�่งก�รแจง้ก�รเกดิและก�รเพิม่ชือ่ใหผู้ย้ืน่คำ�รอ้งทร�บกอ่น โดยเฉพ�ะประเดน็เรือ่งหลกัฐ�นสตูบิตัร

ซ่ึงน�ยทะเบียนไม่ส�ม�รถออกให้ได้ต�มกฏหม�ย ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้ย่ืนคำ�ร้องได้รับทร�บข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจ

และห�กผู้ร้องประสงค์จะใช้วิธีก�รแจ้งเกิด ก็ให้น�ยทะเบียนยกเลิกคำ�ร้องโดยหม�ยเหตุไว้ให้ชัดเจนว่�ผู้ร้อง

ประสงค์จะแจ้งก�รเกิดแล้วให้ผู้ร้องลงช่ือไว้ในคำ�ร้องด้วย แต่ห�กผู้ร้องประสงค์จะใช้วิธีก�รเพ่ิมช่ือก็ให้น�ยทะเบียน

ดำ�เนินก�รให้ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ และหนังสือสั่งก�รที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้

  อนึ่ง ในก�รรับแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดหรือก�รเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้�น ห�กน�ยทะเบียนพิจ�รณ�

หลักฐ�นพย�นบุคคลและพย�นเอกส�รต่�ง ๆ แล้วยังไม่ส�ม�รถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้ ให้ใช้กระบวนการ        

ของประชาคมช่วยในการตรวจสอบและรับรองตัวบุคคลก่อนท่ีจะพิจารณาส่ังอนุญาต หรือไม่อนุญาตตามคำาร้อง 

นอกจ�กน้ีเพ่ือเป็นก�รช่วยเหลือ อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนท่ีประสงค์จะใช้วิธีก�รแจ้งก�รเกิด ขอให้น�ยทะเบียน

ดำ�เนินก�รสอบสวนบนัทึกถอ้ยคำ�พย�นบคุคลท่ีมภีมูลิำ�เน�อ�ศยัอยูใ่นเขตสำ�นกัทะเบยีน ซึง่ส�ม�รถใหก้�รยนืยนั

และรับรองตัวบุคคลท่ีจะแจ้งก�รเกิดได้ แล้วทำ�เร่ืองแจ้งไปยังสำ�นักทะเบียนท่ีมีหน้�ท่ีรับแจ้งก�รเกิดบุคคลดังกล่�ว
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เพื่อเป็นหลักฐ�นประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียนผู้มีอำ�น�จหน้�ท่ี ซึ่งก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในกรณีนี้        

ให้ดำ�เนินก�รเมื่อประช�ชนร้องขอหรือได้รับแจ้งขอคว�มร่วมมือจ�สำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ 

ถือปฏิบัติต่อไป

            ขอแสดงคว�มนับถือ

                         

                    (นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว)

           รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง ปฏิบัติร�ชก�รแทน

            ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๕-๖

โทรส�ร ๐-๒๗๙๑-๗๓๓๘
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๔  สำ�นักทะเบียนกล�ง
          ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

         ๖ สิงห�คม ๒๕๕๐
เรื่อง  แนวท�งปฏิบัติในก�รออกใบมรณบัตร

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

    ดว้ยสำ�นกัทะเบยีนกล�งไดร้บัก�รห�รอืแนวท�งปฏบิติัจ�กสำ�นกัทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบ�ลตำ�บลผกัไห ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ว่�ได้รับคำ�ร้องขอจำ�หน่�ยร�ยก�รของคนต่�งด้�วสัญช�ติจีนกรณีต�ยต่�งท้องที่         
ออกจ�กทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) โดยผู้ร้องนำ�มรณบัตร (ท.ร. ๕) ตอน ๑ ซึ่งออกโดยสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร ไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ต�ยไปแสดงเป็นหลักฐ�น แต่สำ�นักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบ�ลตำ�บลผักไห่ไม่ส�ม�รถใช้ชุดคำ�ส่ัง ท.ร. ๐๕ รับแจ้งก�รต�ยได้ จึงขอห�รือแนวท�งปฏิบัติว่�จะต้องดำ�เนินก�ร
ประก�รใด

    สำ�นกัทะเบยีนกล�งพจิ�รณ�แลว้เหน็ว�่ กรณกี�รรบัแจง้ก�รต�ยของคนต�่งด�้วมกี�รกำ�หนดแนวท�ง
ปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑ แต่ขั้นตอน            
ก�รปฏิบัติอ�จไม่ชัดเจน ดังน้ัน เพ่ือให้ก�รรับแจ้งก�รต�ยคนต่�งด้�วของสำ�นักทะเบียนต่�ง ๆ  เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน 
จึงขอให้สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ิน
ทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบถือปฏิบัติกรณีมีก�รแจ้งก�รต�ยทุกร�ยให้น�ยทะเบียนตรวจสอบร�ยก�รบุคคลของ   
ผู้ต�ยในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรเปรียบเทียบกับหลักฐ�นของผู้ต�ย (ถ้�มี) ก่อนที่จะออกมรณบัตร                
ถ�้ผูต้�ยเปน็คนต�่งด�้วซึง่เปน็บคุคลประเภทที ่๓ ประเภทที ่๔ หรอืประเภทที ่๕ ทีม่ชีือ่ในทะเบยีนบ�้น (ท.ร. ๑๔) 
แมบ้คุคลดงักล�่วจะมีหลกัฐ�นใบสำ�คัญประจำ�ตวัต�่งด�้วไปแสดงขณะแจง้ก�รต�ยหรอืไมก่ต็�ม ใหน้�ยทะเบยีน          
รับแจ้งก�รต�ยและออกมรณบัตร (ท.ร. ๔) โดยใช้ชุดคำ�สั่งก�รรับแจ้งก�รต�ย (ท.ร. ๐๔) สำ�หรับกรณีก�ร        
แจ้งก�รต�ยคนต่�งด้�วท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) หรือคนต่�งด้�วที่เข้�เมืองโดยชอบด้วยกฎหม�ย             
แต่อยู่ในลักษณะชั่วคร�ว ให้น�ยทะเบียนรับแจ้งก�รต�ยและออกมรณบัตร (ท.ร. ๕) โดยใช้ชุดคำ�สั่งก�รรับแจ้ง
ก�รต�ย (ท.ร. ๐๕)

    จึงเรียนม�เพื่อโปรดดำ�เนินก�รต่อไป

  ขอแสดงคว�มนับถือ

                    
  (นายพินัย อนันตพงศ์)
  รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง ปฏิบัติร�ชก�รแทน
  ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๖๑๐๐   กรมก�รปกครอง
            ถนนอษัฎ�งค ์กทม. ๑๐๒๐๐

           ๗ ตุล�คม ๒๕๕๑

เรื่อง   ห�รือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙

เรียน   ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดหนองค�ย

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดหนองค�ย ที่ นค ๐๐๑๗.๑/๑๖๔๓๒ ลงวันที่ ๑๘ กันย�ยน ๒๕๕๑

     ต�มท่ีจังหวัดหนองค�ยแจ้งว่�ได้รับข้อห�รือจ�กสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองท่�บ่อ                   
กรณีน�ยสมเกียรติ ตระกูลฟ�ร์มเจริญ เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๘ ๔๓๐๒ ๘๘๐๐๘ ๗๕ ๐ เกิดวันท่ี ๒๓ มีน�คม ๒๕๐๘ 
ย่ืนคำ�ร้องขอแก้ไขเลขประจำ�ตัวประช�ชนของตนจ�กรหัสบุคคลประเภท ๘ เป็นรหัสบุคคลประเภท ๕ โดยอ้�งถึงว่�
เป็นผู้ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙                         
ซึ่งจังหวัดหนองค�ยมีคว�มเห็นว่� ก�รแก้ไขเลขประจำ�ตัวประช�ชนในลักษณะดังกล่�วไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้
เน่ืองจ�กระเบยีบสำ�นกัทะเบยีนกล�งฯ มไิดก้ำ�หนดแนวท�งปฏบิตัไิว ้ จงึขอห�รอืแนวท�งปฏบิตัใินกรณดีงักล�่ว 
คว�มละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
     กรมก�รปกครองตรวจสอบเอกส�รท่ีจังหวัดส่งไปพร้อมกับหนังสือห�รือ และข้อกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องแล้ว
ขอเรียนว่�
     ๑.  ถ้�ข้อเท็จจริงปร�กฏว่�น�ยสมเกียรติ ตระกูลฟ�ร์มเจริญ หรือน�ยเวียต (เหวียต) ฝ่�มฮิว             
เกดิในร�ชอ�ณ�จกัรไทย เมือ่วนัที ่๒๓ มนี�คม ๒๕๐๘ โดยขณะบคุคลดังกล�่วเกดิ บดิ�และม�รด�เปน็คนต�่งด�้ว           
ที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง น�ยสมเกียรติฯ                          
ย่อมได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร�  ๗ (๓) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๔๙๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่กำ�หนดให้ผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยย่อมได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด ต่อม�เมื่อมี
ประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันว�คม ๒๕๑๕ 
เป็นต้นม� น�ยสมเกียรติฯ ย่อมตกอยู่ภ�ยใต้บังคับของประก�ศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ในข้อ ๑ ที่กำ�หนดให้ถอน
สญัช�ตไิทยของบรรด�บุคคลทีเ่กดิในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยมีบดิ�ท่ีชอบดว้ยกฎหม�ยเปน็คนต�่งด�้ว หรอืม�รด�
เป็นคนต่�งด้�วแต่ไม่ปร�กฏบิด�ที่ชอบด้วยกฎหม�ยและบิด�หรือม�รด�ของบุคคลน้ันเป็นผู้ที่เข้�ม�อยู่ใน            
ร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง น�ยสมเกียรติฯ จึงต้องเสียสัญช�ติไทย
ทันทีต้ังแต่วันท่ีประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ มีผลใช้บังคับ แม้ต่อม�จะได้มีพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเลิกประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ แต่พระร�ชบัญญัติ         
ฉบับนี้ก็มิได้มีบทบัญญัติที่ให้คืนสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดแก่บรรด�บุคคลที่ถูกถอนสัญช�ติไทยต�มประก�ศ         
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดยมีบิด�ม�รด�เป็นคนต่�งด้�ว ซึ่งแตกต่�งจ�กกรณีบุคคลที่ถูกถอนสัญช�ติไทย                         
หรือไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฎิวัติฉบับดังกล่�ว โดยมีบิด�ท่ีชอบด้วยกฎหม�ยเป็นคนต่�งด้�ว
ต�ม (๑) (๒) หรือ (๓) และมีม�รด�เป็นบุคคลสัญช�ติไทย ซึ่งจะได้รับสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดกลับคืน                
ต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ น�ยสมเกียรติฯ จึงยังอยู่ในสถ�นะของคน                
ซ่ึงไม่มีสัญช�ติไทยต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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    ๒. ก�รได้สัญช�ติไทยของน�ยสมเกียรติ ตระกูลฟ�ร์มเจริญ หรือน�ยเวียต (เหวียต) ฝ่�มฮิว                

ในปัจจุบันเป็นก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘                 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เปน็ก�รสัง่ใหส้ญัช�ตไิทยโดยคำ�สัง่ของรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงมห�ดไทย              

ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้คนที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย                 

และไม่ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดให้ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง ได้แก่มติคณะรัฐมนตรี                    

เม่ือวันท่ี ๑๗ มีน�คม ๒๕๓๕ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�ให้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง             

ไว้ ๑๐ ข้อ โดยมิได้กำ�หนดเงื่อนไขว่�ให้ได้สัญช�ติไทยในลักษณะใดและเมื่อใด ดังนั้น คำ�สั่งของรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงมห�ดไทยทีส่ัง่ใหบ้คุคลใดได้สญัช�ติไทยจงึมีผลตัง้แต่วันทีมี่คำ�สัง่ ประกอบกับคณะกรรมก�รพจิ�รณ�

ร่�งกฎหม�ยของกระทรวงมห�ดไทยเคยมีคำ�วินิจฉัยว่�ก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง                        

ต่�งกับก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ บุคคลที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง                     

จึงไม่มีคุณสมบัติท่ีจะเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังต�มกฎหม�ยท่ีกำ�หนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังว่�ต้อง     

เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

    ๓. ด้วยเหตุดังกล่�วข้�งต้น จึงพิจ�รณ�ไม่ได้ว่�ปัจจุบันน�ยสมเกียรติ ตระกูลฟ�ร์มเจริญป็นผู้มีสัญช�ติไทย

โดยก�รเกิด ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนของบุคคลดังกล่�วเป็นบุคคลประเภท ๘ จึงชอบด้วยกฎหม�ย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนกรณีที่น�ยสมเกียรติฯ จะยื่นฟ้องต่อศ�ลปกครองหรือไม่นั้นย่อมเป็นสิทธิ           

ของบุคคลดังกล่�วที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มกฎหม�ย

     จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

          ขอแสดงคว�มนับถือ

                     

          (นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์)

          รองอธิบดี ปฏิบัติร�ชก�รแทน

          อธิบดีกรมก�รปกครอง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕       สำ�นักทะเบียนกล�ง

         ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

   ๒๗ มกร�คม ๒๕๕๒

เรื่อง ก�รรับแจ้งก�รต�ยของคนต่�งท้องที่

เรียน น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้�งถึง ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร  พ.ศ. ๒๕๓๕

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ระบบก�รรับแจ้งก�รต�ยต่�งท้องที่ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมต�ร�งเปรียบเทียบ จำ�นวน ๒ แผ่น

 ต�มทีส่ำ�นกัทะเบยีนกล�งได้กำ�หนดแนวท�งปฏบิติักรณีก�รรบัแจง้ก�รต�ยของคนต่�งทอ้งทีท่ีเ่กดิเหตุ

เสียชีวิตในเขตพื้นที่สำ�นักทะเบียนที่คนต�ยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น โดยเมื่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้ง

ก�รต�ยและออกมรณบัตรให้แก่ผู้แจ้งแล้วจะต้องส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสำ�นักน�ยทะเบียนที่คนต�ยมีชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้�น และเมื่อสำ�นักทะเบียนดังกล่�วได้รับมรณบัตร ตอนที่ ๒ หรือได้รับแจ้งก�รจำ�หน่�ยคนต�ย

พร้อมด้วยหลักฐ�นมรณบัตร ตอนที่ ๑ จ�กเจ้�บ้�น น�ยทะเบียนจึงจะจำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�น 

(ฐ�นข้อมูลของสำ�นักทะเบียน) และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นเจ้�บ้�น ปร�กฏต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วย

ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๒ และข้อ ๖๓ นั้น

 สำ�นักทะเบียนกล�งตรวจพบว่�แนวท�งปฏิบัติในขั้นตอนก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�น

ต�มที่กำ�หนดไว้ดังข้�งต้น เป็นเหตุทำ�ให้ร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลของสำ�นักทะเบียนกล�งและสำ�นักทะเบียน

ที่คนต�ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นไม่ถูกต้องต้องต�มคว�มเป็นจริงและอ�จทำ�ให้เกิดปัญห�ก�รนำ�ร�ยก�รบุคคล

ท่ียังไม่ได้จำ�หน�่ยต�ยไปใช้แสวงห�ผลประโยชนไ์มถ่กูตอ้ง ซึง่จะทำ�ใหเ้กิดคว�มเสยีห�ยแกบ่คุคลประช�ชนและ

หนว่ยง�นทีเ่กีย่วข้อง ดงัน้ัน เพือ่เป็นก�รปอ้งกันและแก้ไขปญัห�ดงักล�่วสำ�นกัทะเบยีนกล�ง จงึไดป้รบัปรงุระบบ

ปฏิบัติง�นก�รรับแจ้งก�รต�ยของคนต่�งท้องท่ีโดยเฉพ�ะข้ันตอนก�รปรับปรุงร�ยก�รบุคคลของคนต�ยให้เป็นปัจจุบัน 

สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. เมื่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งก�รต�ยของคนต่�งท้องที่และดำ�เนินก�รต�มระเบียบ          

สำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๖๒ แล้ว ข้อมูลก�รรับแจ้งก�รต�ยจะถูกส่งท�งระบบคอมพิวเตอร์ไปยังสำ�นักทะเบียนกล�ง

โดยอัตโนมัติและดำ�เนินก�รแก้ไขสถ�นภ�พบุคคล (marked) ของคนต�ยจ�กปกติเป็น “ต�ย” พร้อมส่งข้อมูล

ก�รรับแจ้งก�รต�ยดังกล่�วไปยังสำ�นักทะเบียนที่คนต�ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น

 ๒. ระบบปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎรของสำ�นักทะเบียนที่คนต�ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นจะรับข้อมูล

ก�รรับแจง้ก�รต�ยต�่งทอ้งทีจ่�กสำ�นกัทะเบยีนกล�งและดำ�เนนิก�รปรบัปรงุร�ยก�รสถ�นภ�พบคุคล (marked) 

ของคนต�ยในฐ�นข้อมูลของสำ�นักทะเบียนจ�กปกติเป็น “ต�ย” พร้อมบันทึกวันที่จำ�หน่�ยต�ยต�มข้อมูล

ก�รรับแจ้งก�รต�ย รวมท้ังเพ่ิมก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รปรับปรุงฐ�นข้อมูลกรณีก�รแจ้งก�รต�ยต่�งท้องท่ีเช่นเดียวกับ

กรณกี�รแจง้ก�รย�้ยทีอ่ยู่ปล�ยท�งอตัโนมตั ิซึง่สำ�นกัทะเบยีนส�ม�รถพมิพร์�ยง�นประจำ�วนัเพือ่ตรวจสอบและ

ติดต�มเจ้�บ้�นให้นำ�สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมมรณบัตรม�จำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลได้
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 ๓. เมื่อเจ้�บ้�นนำ�สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมมรณบัตร ตอนที่ ๑ หรือสำ�เน�มรณบัตรของ

คนต�ยม�จำ�หน�่ยร�ยก�รคนต�ยออกจ�กทะเบยีนบ�้น ใหน้�ยทะเบยีนตรวจสอบร�ยก�รบคุคลในทะเบียนบ้�น

กับฐ�นข้อมูลของสำ�นักทะเบียน ห�กพบว่�ร�ยก�รถูกต้องตรงกันให้น�ยทะเบียนเข้�ระบบก�รจำ�หน่�ยต�ยต�มปกติ

เพ่ือบันทึกก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�นสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น แต่ปร�กฏว่�ร�ยก�รคนต�ย

ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้น�ยทะเบียนต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ กำ�หนด

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ทร�บ

และถือปฏิบัติต่อไป

   ขอแสดงคว�มนับถือ

   (น�ยวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พ�ณิชย์)

   ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง 

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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- คดัเลอืกขอ้มลูก�รแจง้ก�รต�ยต�่งทอ้งทีแ่ยกต�ม

ม�แจ้งขอจำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�น 

น�ยทะเบียนจะดึงข้อมูลก�รรับแจ้งก�รต�ยต่�งท้องที่

พร้อมมรณบัตร ตอนท่ี ๑ ม�จำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ย

ออกจ�กทะเบียนบ้�น ให้น�ยทะเบียนเข้�ระบบ
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘        สำ�นักทะเบียนกล�ง

           ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

     ๑๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ก�รแจ้งก�รเกิดและก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยต�มพระร�ชบัญญัติ  

 ก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดและน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้�งถึง ๑. พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๒. กฎกระทรวงกำ�หนดให้คนซึง่ไมม่สีญัช�ตไิทยปฏบิติัเกีย่วกบัก�รทะเบยีนร�ษฎรและกำ�หนดอตัร�

  ค่�ธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๓. ประก�ศกระทรวงมห�ดไทยเรือ่งก�รจดัทำ�ทะเบียนบ้�นและก�รจดัทำ�ทะเบียนบ้�นและก�รจดัทำ�

  ทะเบียนประวัติสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติต�มม�ตร� ๓๘ แห่งพระร�ชบัญัติก�รทะเบียนร�ษฎร

  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๔. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งม�ด้วย   ต�ร�งสรุปก�รจัดทำ�สูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยฯ

 ต�มที่ได้ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๕๑ เป็นต้นม� โดยพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักก�รของพระร�ชบัญญัติ

ก�รทะเบยีนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ หล�ยประก�ร รวมถงึเรือ่งก�รแกไ้ขปญัห�ก�รไรส้ถ�นะท�งทะเบยีนของบุคคล

ที่อ�ศัยในร�ชอ�ณ�จักรไม่ว่�จะเป็นคนไทยหรือคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยในเรื่องก�รรับแจ้งก�รเกิดและก�รจัดทำ�

เอกส�รก�รทะเบยีนร�ษฎร ทัง้นีเ้พีอ่ประโยชนใ์นก�รบรหิ�รจดัก�รประช�กรของประเทศ ก�รตรวจสอบ ควบคุม

และพิสูจน์ทร�บตัวบุคคล และเป็นก�รสอดคล้องกับกฎหม�ยระหว่�งประเทศเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยได้เข้�ร่วมเป็นภ�คี อ�ทิ อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิท�งก�รเมือง เป็นต้น รวมท้ังได้มีก�รออกกฎกระทรวงมห�ดไทย และระเบียบสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่งทร�บ

และถือปฏิบัติต�มเอกส�รที่อ้�งถึง นั้น

 นับแต่พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ สำ�นักทะเบียนกล�ง

ได้รับก�รสอบถ�มปัญห�และข้อห�รือจำ�นวนม�กเกี่ยวกับแนวท�งในก�รรับแจ้งก�รเกิดและจัดทำ�สูติบัตร

รวมถึงก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยประเภทต่�ง ๆ ที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยโดย

สำ�นกัทะเบยีนสว่นใหญม่คีว�มเข�้ใจไมต่รงกัน ทำ�ให้เกิดปัญห�ในก�รปฏิบตังิ�นไมเ่ปน็แนวท�งเดียวกนัและไม่

ถูกต้องต�มกฎหม�ย ดังน้ัน เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎรเก่ียวกับเร่ืองดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มถูกต้องและ

ชัดเจน จึงขอให้สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครแจ้งซักซ้อมคว�มเข้�ใจให้สำ�นักทะเบียน

อำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้
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	 ก.	การรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบัตร

  (๑) กรณกี�รแจง้ก�รเกดิภ�ยในระยะเวล�ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด น�ยทะเบยีนผูร้บัแจง้ส�ม�รถรบัแจง้

ก�รเกิดและออกสตูบิัตรใหก้ับเดก็ทกุคนทีเ่กิดในร�ชอ�ณ�จกัรไมว่�่บดิ�ม�รด�ของเดก็ทีเ่กดิจะเป็นคนต�่งด�้ว

ที่เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรโดยถูกต้องต�มกฎหม�ย หรือป็นคนหลบหนีเข้�เมือง หรือเป็นคนต่�งด้�วที่เกิดใน

ร�ชอ�ณ�จักร และไม่ว่�บิด�ม�รด�ของเด็กที่เกิดจะมีชื่อและร�ยก�รบุคคลในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรมี

เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลักหรือไม่ก็ต�ม โดยประเภทของสูติบัตรที่ออกให้แก่เด็กย่อมขึ้นอยู่กับสิทธิและ

สถ�นะก�รอ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรของบิด�ม�รด�ของเด็กที่เกิดเป็นสำ�คัญ เช่น บิด�เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเลข

ประจำ�ตัวประช�ชน ประเภท ๐ ม�รด�เป็นคนต่�งด้�วท่ีได้รับอนุญ�ตให้อ�ศัยอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รช่ัวคร�ว 

(ถือหนงัสอืเดนิท�ง) บตุรจะไดส้ติูบตัร ท.ร. ๓ เลขประจำ�ตวัประช�ชนประเภท ๗ หรอืกรณเีปน็แรงง�นต่�งด้�ว

สญัช�ตพิม�่ทีเ่คยข้ึนทะเบยีนเป็นบคุคลประเภท ๐๐ แตร่ะยะเวล�ก�รไดร้บัอนญุ�ตใหอ้�ศยัอยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัร

สิน้สดุแลว้เนือ่งจ�กไมไ่ปขออนญุ�ตทำ�ง�น สว่นม�รด�ได้รบัก�รสำ�รวจขอ้มลูไมมี่สถ�นะท�งทะเบยีนเปน็บุคคล

ประเภท ๐ บุตรจะได้สูติบัตร ท.ณ. ๑๓ หลัก ม�รด�เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยท่ีตกสำ�รวจไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 

๑๓ หลักเช่นกัน บุตรจะได้รับสูติบัตร ท.ร. ๐๓๑ เลขประจำ�ตัวประช�ชนประเภท ๐ เป็นต้น ร�ยละเอียดปร�กฏต�ม

ต�ร�งสรุปก�รจัดทำ�สูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบยีนร�ษฎร 

ที่ส่งม�พร้อมนี้

  (๒) กรณีก�รแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดของเด็กที่เป็นบุตรของคนต่�งด้�ว น�ยทะเบียนผู้รับแจ้ง

ส�ม�รถรับแจ้งก�รเกิดและออกสูติบัตรให้โดยปฏิบัติต�มข้อ ๕๘ แห่งระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�

ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำ�หนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๕๗ โดยน�ยทะเบียนจะต้องพิจ�รณ�สถ�นะ

ของบิด�ม�รด�ของเด็กที่แจ้งก�รเกิดว่�ในขณะที่เด็กเกิด บิด�และม�รด�เป็นคนต่�งด้�วกลุ่มใดประเภทใด       

แล้วออกสูติบัตรให้ต�มสถ�นะของบิด�ม�รด�ในขณะน้ันเช่นเดียวกับก�รแจ้งก�รเกิดในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด อ�ทิ บิด�

มีสถ�นะปัจจุบันเป็นคนต่�งด้�วที่มีถิ่นที่อยู่ มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท ๘ ม�รด�เป็นผู้ที่ได้รับ

ก�รสำ�รวจบุคคลไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนเป็นบุคคลประเภท ๐ แต่ปร�กฏว่�ในขณะที่บุตรเกิดบิด�มีสถ�นะเป็น

ผู้ที่ได้รับก�รสำ�รวจบุคคลไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนเป็นบุคคลประเภท ๐ ฉะนั้น ก�รรับแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด 

สำ�หรบักรณนีีน้�ยทะเบยีนผู้รบัแจง้ต้องออกสตูบิตัร ท.ร. ๐๓๑ กำ�หนดเลขประจำ�ตวัประช�ชนประเภท ๐ เปน็ตน้ 

ทั้งนี้ ก�รแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดต�มข้อนี้ให้หม�ยรวมถึงกรณีบุตรของคนต่�งด้�วที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรก่อน

พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับด้วย โดยมีเงื่อนไขว่�เด็กที่ขอแจ้งก�รเกิด

เกินกำ�หนดจะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรและไม่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก

	 ข.	 การจัดทำาทะเบียนประวัติและการเพิ่มช่ือในทะเบียนประวัติ	 สำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่ไม่

อ�จเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔ และ ท.ร. ๑๓)

  (๑) ก�รเพ่ิมช่ือในทะเบียนประวัติอันเน่ืองม�จ�กก�รแจ้งก�รเกิดสำ�หรับเด็กท่ีได้รับสูติบัตร ท.ร. ๐๓๑ 

เลขประจำ�ตัวประช�ชน ประเภท ๐ แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้

   (๑.๑) กรณีก�รรับแจ้งก�รเกิดของเด็กที่เกิดในท้องที่สำ�นักทะเบียนที่บิด�หรือม�รด�มีชื่อ

ในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก โปรแกรมก�รปฏิบัติง�นจะกำ�หนดให้น�ยทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ 

ท.ร. ๓๘ ก เลขที่เดียวกับบิด�หรือม�รด�
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   (๑.๒) กรณีก�รรับแจ้งก�รเกิดของเด็กที่เกิดต่�งท้องที่สำ�นักทะเบียนที่บิด�ม�รด�มีชื่อใน

ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก โปรแกรมก�รปฏิบัติง�นจะกำ�หนดให้ออกสูติบัตร ท.ร. ๐๓๑ พร้อมสำ�เน�อีก ๑ ฉบับ 

ให้น�ยทะเบียนมอบสูติบัตรให้กับผู้แจ้งก�รเกิด ส่วนสำ�เน�สูติบัตรให้ส่งไปยังสำ�นักทะเบียนแห่งท่ีบิด�หรือ

ม�รด�มีชื่อในทะเบียนประวัติ เพื่อให้น�ยทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก เลขที่เดียวกับบิด�

หรือม�รด� โดยไม่ต้องออกใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่

   (๑.๓) กรณกี�รรบัแจง้ก�รเกดิของเดก็ทีบ่ดิ�และม�รด�ไมม่เีลขประจำ�ตวัประช�ชน ๑๓ หลกั

ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติกล�ง ท.ร. ๓๘ ก ของสำ�นักทะเบียนขึ้น ๑ ฉบับโดยใช้เลขที่ ๐/๘๙ หมู่ที่

ต�มเลขที่หมู่ของทะเบียนบ้�นกล�งของสำ�นักทะเบียน เช่น หมู่ที่ ๗๗ เป็นต้น แล้วให้เพิ่มชื่อเด็กต�มร�ยก�ร

ในสตูบิตัรลงในทะเบยีนประวตัฉิบบันัน้ ห�กต่อม�บดิ�หรอืม�รด�ของเด็กได้รบัก�รจัดทำ�ทะเบยีนร�ษฎรและมี

เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก ให้ดำ�เนินก�รแจ้งย้�ยชื่อเด็กไปเข้�ในทะเบียนเลขที่เดียวกับบิด�หรือม�รด�

  (๒) กรณีน�ยอำ�เภอ ผู้อำ�นวยก�รเขต น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

ไม่อ�จพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กที่แจ้งก�รเกิด ในกรณีก�รแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ ก�รแจ้งก�รเกิดสำ�หรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงส�ซึ่งถูกทอดทิ้ง

และเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปร�กฏบุพ�ก�รีหรือบุพ�ก�รีทอดทิ้งต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๕๙ และ

ข้อ ๕๙ / ๑ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขที่ต�มทะเบียนบ้�นของบิด�ม�รด�หรือ

ผูป้กครอง หรือเลขท่ีต�มทะเบยีนบ�้นของสถ�นสงเคร�ะหแ์ลว้แตก่รณ ีกำ�หนดเลขประจำ�ตวัประช�ชนเปน็บคุคล

ประเภท ๐ ให้กับเด็กดังกล่�วโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ต้องทำ�แบบ ๘๙ 

ไว้เป็นหลักฐ�น)

  (๓) กรณีบุคคลที่อ้�งว่�เป็นคนไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) ต�มระเบียบสำ�นัก

ทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๙๓ และข้อ ๙๗ แต่หลักฐ�นไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติ ให้น�ยทะเบียน

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขที่ต�มทะเบียนบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น

บุคคลประเภท ๐ ให้กับบุคคลดังกล่�วโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ต้องทำ�แบบ ๘๙ 

ไว้เป็นหลักฐ�น)

  (๔) กรณีบุคคลหรือสถ�นสงเคร�ะห์เอกชนขอเพิ่มชื่อเด็กอน�ถ�ที่อยู่ในก�รอุปก�ระเลี้ยงดู

เข้�ในทะเบียนบ้�นต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๙๘ ให้น�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตแล้วแต่กรณี

พสิจูนส์ถ�นะก�รเกดิและสญัช�ตขิองเดก็เชน่เดียวกับก�รแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด ถ้�ไมอ่�จพิสจูนส์ถ�นะก�รเกดิ

และสัญช�ติของเด็กที่ขอเพิ่มชื่อได้ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขที่ต�มทะเบียนบ้�น

ที่จะขอเพิ่มชื่อหรือของสถ�นสงเคร�ะห์แล้วแต่กรณี กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท ๐ ให้กับ

เด็กดังกล่�วโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ต้องทำ�แบบ ๘๙ ไว้เป็นหลักฐ�น)

  (๕) กรณีคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยท่ีน�ยทะเบียนไม่อ�จจัดทำ�ทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) ให้ได้ต�ม

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๑๐๕ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก ใช้เลขท่ีต�มทะเบียนบ้�น

ท่ีจะขอเพ่ิมช่ือ กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท ๐ ให้กับบุคคลดังกล่�วโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับ

บุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ต้องทำ�เบบ ๘๙ ไว้เป็นหลักฐ�น)

 ค. ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนสำ�หรับบุคคลที่ได้รับแจ้งก�รเกิดต�มข้อ ก และได้รับก�รจัดทำ�

ทะเบียนประวัติต�มข้อ ข จะได้เลข ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่มท่ัวไป กล่�วคือเลขหลักท่ีหกและหลักท่ีเจ็ด

เริ่มต้นเป็นเลข ๐๐ (๐  XXXX  ๐๐XXX  XX  X) ซึ่งจะแตกต่�งจ�กกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน
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ซึง่ไดร้บัก�รสำ�รวจจดัทำ�ทะเบยีนต�มยทุธศ�สตรก์�รจัดก�รปญัห�สถ�นะและสทิธขิองบคุคลต�มมติคณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มกร�คม ๒๕๔๘ ซึ่งจะเป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๘๙ (เลขหลักที่หกและหลักที่เจ็ดเป็นเลข ๘๙)

  

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป

                  

     ขอแสดงคว�มนับถือ

 (น�ยวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พ�ณิชย์)

 ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

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�ำนักนำยทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

  ตำมที่ส�ำนักทะเบียนกลำงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่แจ้งย้ำยออก

จำกทะเบียนบ้ำนและยังไม่ได้แจ้งย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนหลังใด หรือคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่ โดยให้ระงับ          

กำรรบัแจ้งกำรย้ำยเข้ำและให้นำยทะเบยีนผูรั้บแจ้งแห่งส�ำนกัทะเบยีนทีผู่อ้ยูร่ะหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ยูถ่งึแก่ควำมตำย        

รับแจ้งกำรตำยตำมระเบียบและให้ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังส�ำนักทะเบียนท่ีออกใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่           

เพ่ือหมำยเหตุเพ่ิมเติมในทะเบียนบ้ำนเลขที่แจ้งกำรย้ำยออก ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ

ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๘ นั้น

  ส�ำนกัทะเบยีนกลำงตรวจพบว่ำแนวทำงปฏบิติัในขัน้ตอนกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรคนตำยในทะเบียนบ้ำน

และฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรกรณีดังกล่ำวมีปัญหำ เพรำะจะต้องท�ำกำรยกเลิกกำรแจ้งย้ำยออกเพ่ือเพ่ิม

รำยกำรบคุคลทีแ่จ้งย้ำยกลบัเข้ำในทะเบยีนบ้ำนจึงจะด�ำเนนิกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรบคุคลได้ ซึง่ไม่ตรงกบัข้อเท็จจรงิ 

เนือ่งจำกในขณะทีบ่คุคลนัน้ตำย ผูต้ำยได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกบ้ำนเลขทีด่งักล่ำวแล้ว กำรยกเลกิกำรย้ำยออกแล้ว

เพิ่มชื่อกลับเข้ำในทะเบียนบ้ำนจึงเสมือนเป็นกำรเพิ่มชื่อคนตำยเข้ำในทะเบียนบ้ำน ดังน้ันเพื่อให้กำรปฏิบัติ           

กรณีดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ส�ำนักทะเบียนกลำงจึงได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติงำน        

กำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่ ดังนี้

  ๑. เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งกำรตำยพบว่ำผู้ตำยมีรำยกำรบุคคลในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร

ระบสุถำนภำพเป็นคนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรย้ำยท่ีอยู ่ให้ด�ำเนนิกำรรับแจ้งกำรตำยตำมปกติโดยรำยกำรทีอ่ยูข่องผู้ตำย

ให้บันทึกรำยกำรบ้ำนที่อยู่จริงตำมที่ได้รับแจ้งจำกผู้แจ้งกำรตำย

  ๒. ระบบโปรแกรมปฏบิตักิำรรบัแจ้งกำรตำยและออกมรณบตัร จะท�ำกำรเปลีย่นสถำนภำพรำยกำร

บคุคลของผูต้ำยเป็นตำยระหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ยู ่และจ�ำหน่ำยรำยกำรบคุคลดงักล่ำวในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร 

ซึง่ถ้ำส�ำนกัทะเบียนตรวจสอบหรอืคดัรำยกำรบคุคลจำกฐำนข้อมูลตำมแบบ ท.ร. ๑๔/๑ จะปรำกฏบนัทกึหมำยเหตุ

ว่ำบุคคลนี้ตำยเมื่อวันที่....ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่นำยทะเบียนออกมรณบัตร
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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�ำนักนำยทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

  ตำมท่ีส�ำนักทะเบียนกลำงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่แจ้งย้ำยออก

จำกทะเบียนบ้ำนและยังไม่ได้แจ้งย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนหลังใด หรือคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่ โดยให้ระงับ          

กำรรบัแจ้งกำรย้ำยเข้ำและให้นำยทะเบยีนผูรั้บแจ้งแห่งส�ำนกัทะเบยีนทีผู่อ้ยูร่ะหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ยูถ่งึแก่ควำมตำย        

รับแจ้งกำรตำยตำมระเบียบและให้ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังส�ำนักทะเบียนท่ีออกใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่           

เพ่ือหมำยเหตุเพ่ิมเติมในทะเบียนบ้ำนเลขท่ีแจ้งกำรย้ำยออก ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ

ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๘ นั้น

  ส�ำนกัทะเบยีนกลำงตรวจพบว่ำแนวทำงปฏบิติัในขัน้ตอนกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรคนตำยในทะเบยีนบ้ำน

และฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรกรณีดังกล่ำวมีปัญหำ เพรำะจะต้องท�ำกำรยกเลิกกำรแจ้งย้ำยออกเพื่อเพิ่ม

รำยกำรบุคคลทีแ่จ้งย้ำยกลบัเข้ำในทะเบยีนบ้ำนจงึจะด�ำเนนิกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรบคุคลได้ ซึง่ไม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิ 

เนือ่งจำกในขณะทีบ่คุคลนัน้ตำย ผูต้ำยได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกบ้ำนเลขทีด่งักล่ำวแล้ว กำรยกเลิกกำรย้ำยออกแล้ว

เพิ่มชื่อกลับเข้ำในทะเบียนบ้ำนจึงเสมือนเป็นกำรเพิ่มชื่อคนตำยเข้ำในทะเบียนบ้ำน ดังน้ันเพื่อให้กำรปฏิบัติ           

กรณีดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ส�ำนักทะเบียนกลำงจึงได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติงำน        

กำรรับแจ้งกำรตำยของคนที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่ ดังนี้

  ๑. เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งกำรตำยพบว่ำผู้ตำยมีรำยกำรบุคคลในฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร

ระบสุถำนภำพเป็นคนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ยู ่ให้ด�ำเนนิกำรรับแจ้งกำรตำยตำมปกติโดยรำยกำรทีอ่ยูข่องผูต้ำย

ให้บันทึกรำยกำรบ้ำนที่อยู่จริงตำมที่ได้รับแจ้งจำกผู้แจ้งกำรตำย

  ๒. ระบบโปรแกรมปฏบิตักิำรรบัแจ้งกำรตำยและออกมรณบตัร จะท�ำกำรเปล่ียนสถำนภำพรำยกำร

บคุคลของผู้ตำยเป็นตำยระหว่ำงกำรย้ำยทีอ่ยู ่และจ�ำหน่ำยรำยกำรบคุคลดงักล่ำวในฐำนข้อมลูกำรทะเบยีนรำษฎร 

ซ่ึงถ้ำส�ำนกัทะเบยีนตรวจสอบหรอืคดัรำยกำรบคุคลจำกฐำนข้อมลูตำมแบบ ท.ร. ๑๔/๑ จะปรำกฏบนัทกึหมำยเหตุ

ว่ำบุคคลนี้ตำยเมื่อวันที่....ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่นำยทะเบียนออกมรณบัตร

ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
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  ๓.  ถ้ำมีผู้ใดน�ำใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ตำยไปแจ้งย้ำยเข้ำ ระบบโปรแกรม         

ปฏิบัติจะถูกปฏิเสธกำรรับแจ้งย้ำยรำยกำรบุคคลดังกล่ำว ซึ่งจะเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรกระท�ำโดยมิชอบ       

โดยถ้ำเกิดเหตุกำรณ์เช่นน้ีให้นำยทะเบียนที่รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำด�ำเนินกำรสอบสวนผู้แจ้งย้ำยให้ปรำกฏ                         

ข้อเท็จจริงถงึสำเหตขุองกำรแจ้งกำรย้ำยทีอ่ยูด่งักล่ำวว่ำมเีจตนำกระท�ำกำรโดยทจุรติหรอืไม่ แล้วให้ด�ำเนนิกำร         

ตำมอ�ำนำจหน้ำที ่ ส่วนหลกัฐำนใบแจ้งกำรย้ำยทีอ่ยูใ่ห้นำยทะเบียนผูร้บัแจ้งหมำยเหตตุรงรำยกำรบคุคลของผูต้ำยว่ำ                     

“บุคคลนี้ตำยระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่” แล้วน�ำส�ำเนำหลักฐำนดังกล่ำวแจ้งให้ส�ำนักทะเบียนต้นทำงที่ออกใบรับแจ้ง        

กำรย้ำยที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้ำบ้ำนให้น�ำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำบันทึกหมำยเหตุเพิ่มเติม

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพ้ืนท่ีทรำบ

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�นักทะเบียนกล�ง
                ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐ 

      ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๓

เรื่อง ก�รจดัทำ�ทะเบยีนร�ษฎรสำ�หรบัเเรงง�นต่�งด้�วสญัช�ติพม�่ ล�ว เเละกัมพูช� ทีผ่�่นก�รพิสจูน์สญัช�ติ
 ต�มยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมืองทั้งระะบบ
เรียน น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด เเละน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร
อ้�งถึง  ๑.   กฎกระทรวงกำ�หนดใหค้นซ่ึงไมม่สีญัช�ติไทยปฏิบติัเก่ียวกับก�รทะเบยีนร�ษฎรเเละกำ�หนดอตัร�
       ค่�ธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๒

  ต�มที่สำ�นักทะเบียนกล�งได้เเจ้งเเนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รรับเเจ้งก�รเกิด ก�รออกสูติบัตรเเละ
ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย เพ่ือให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอเเละสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ทุกเเหง่ถือปฏบิตัใิห้เป็นไปต�มกฎหม�ยเเละระเบยีบว�่ด้วยก�รทะเบยีนร�ษฎร ปร�กฏต�มเอกส�รทีอ่�้งถงึ น้ัน
  สำ�นักทะเบียนกล�งได้รับก�รห�รือจ�กหน่วยง�นที่ปฏิบัติง�นด้�นสถ�นะบุคคล เกี่ยวกับก�รปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยเเละระเบียบว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรกรณีของเเรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมืองสัญช�ติพม่� ล�ว 
เเละกัมพูช�ท่ีผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติจ�กประเทศต้นท�งเเล้ว โดยมีประเด็นห�รือ ได้เเก่  (๑) เเรงง�นต่�งด้�วดังกล่�ว
จะส�ม�รถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ได้หรือไม่ มีวิธีดำ�เนินก�รอย่�งไร เเละ (๒) ก�รเเจ้งก�รเกิด
บุตรของเเรงง�นต่�งด้�วดังกล่�วจะได้รับสูติบัตรประเภทใดเเละได้เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลักเป็นบุคคล
ประเภทใด ซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองน้ีสำ�นักทะเบียนกล�งพิจ�รณ�เเล้วเห็นว่�อ�จเป็นปัญห�ในก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักทะเบียน
ทุกเเห่งท่ีมีเเรงง�นต่�งด้�วอยู่ในพ้ืนท่ี ดังน้ัน เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎรเป็นไปโดยถูกต้องต�มกฎหม�ย
เเละระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอให้สำ�นักทะเบียนจังหวัดเเละสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครเเจ้งสำ�นักทะเบียน
อำ�เภอเเละสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งดำ�เนินก�ร ดังนี้
	 	 ก.			การจัดทำาทะเบียนบ้าน
     เเรงง�นต�่งด�้วสญัช�ตพิม�่ ล�ว เเละกมัพชู�ทีผ่�่นก�รพสิจูนส์ญัช�ตกิบัประเทศตน้ท�งเเละได้
รับหนังสือเดินท�ง (passport) เข้�ม�ในประเทศไทย มีสถ�นะเป็นคนต่�งด้�วที่เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยถูกต้องต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมืองตร�บเท่�ท่ีระยะเวล�ก�รอนุญ�ตยังไม่ส้ินสุด ซ่ึงต�มข้อ ๖ เเห่งกฎกระทรวง
กำ�หนดให้คนซึง่ไมม่สีญัช�ตไิทยปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รทะเบยีนร�ษฎรเเละกำ�หนดอตัร�ค�่ธรรมเนยีม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำ�หนดให้คนต่�งด้�วที่มีสถ�นะดังกล่�วซึ่งมีคว�มประสงค์จะปฏิบัติเกี่ยวกับก�รทะเบียนร�ษฎรให้ร้องขอต่อ
น�ยทะเบียนเพ่ือดำ�เนินก�รให้ เเรงง�นต่�งด้�วท่ีผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�งเเละได้รับหนังสือเดินท�ง
เข้�ม�ในประเทศไทยจึงส�ม�รถขอเพิ่มชื่อเเละร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ได้ต�มระเบียบ
สำ�นกัทะเบยีนกล�งว�่ดว้ยก�รจัดทำ�ทะเบยีนร�ษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ้ ๑๐๖ โดยเมือ่น�ยทะเบยีนไดร้บัคำ�รอ้งต�ม
เเบบ ท.ร.๓๑ เเล้ว ให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้
    (๑) ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลที่ปร�กฏในหนังสือเดินท�งเเละทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ หรือ 
ท.ร. ๓๘/๑ เมื่อปร�กฏว่�เป็นร�ยก�รของบุคคลเดียวกัน เช่น รูปถ่�ยเเละเลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก
ในหนังสือเดินท�งเเละ ท.ร. ๓๘/๑ ตรงกัน ให้ดำ�เนินก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลเเละเลขประจำ�ตัวประช�ชน 
๑๓ หลัก (บุคคลประเภท ๐๐) ในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘
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  ๓.  ถ้ำมีผู้ใดน�ำใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ตำยไปแจ้งย้ำยเข้ำ ระบบโปรแกรม         

ปฏิบัติจะถูกปฏิเสธกำรรับแจ้งย้ำยรำยกำรบุคคลดังกล่ำว ซ่ึงจะเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรกระท�ำโดยมิชอบ       

โดยถ้ำเกิดเหตุกำรณ์เช่นน้ีให้นำยทะเบียนที่รับแจ้งกำรย้ำยเข้ำด�ำเนินกำรสอบสวนผู้แจ้งย้ำยให้ปรำกฏ                         

ข้อเท็จจริงถงึสำเหตขุองกำรแจ้งกำรย้ำยทีอ่ยูด่งักล่ำวว่ำมเีจตนำกระท�ำกำรโดยทจุรติหรอืไม่ แล้วให้ด�ำเนนิกำร         

ตำมอ�ำนำจหน้ำที ่ ส่วนหลกัฐำนใบแจ้งกำรย้ำยทีอ่ยูใ่ห้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งหมำยเหตตุรงรำยกำรบคุคลของผูต้ำยว่ำ                     

“บุคคลนี้ตำยระหว่ำงกำรย้ำยที่อยู่” แล้วน�ำส�ำเนำหลักฐำนดังกล่ำวแจ้งให้ส�ำนักทะเบียนต้นทำงที่ออกใบรับแจ้ง        

กำรย้ำยที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้ำบ้ำนให้น�ำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนมำบันทึกหมำยเหตุเพิ่มเติม

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพ้ืนท่ีทรำบ

และถือปฏิบัติต่อไป

                      ขอแสดงควำมนับถือ

 
                                  

                     (นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร)

                      รองผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง ปฏิบัติรำชกำรแทน

                       ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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    (๒)  เพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ โดยให้ใช้ร�ยก�รต�มที่ปร�กฏในหนังสือเดินท�ง
เเละกำ�หนดเลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ เช่นเดียวกับคนต่�งด้�วทั่วไปที่เดินท�ง
เข�้ม�ในประเทศไทยโดยใชห้นงัสอืเดนิท�ง ทัง้นี ้ให้น�ยทะเบยีนเพ่ิมชือ่เเรงง�นต่�งด้�วเข้�ในทะเบยีนบ้�นของ
น�ยจ้�งหรือทะเบียนบ้�นที่เป็นสถ�นที่ทำ�ง�นของเเรงง�นนั้น พร้อมทั้งบันทึกเลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมต�ม 
ท.ร. ๓๘ หรือ ท.ร. ๓๘/๑ ไว้ในฐ�นข้อมูล ฯ ด้วย
    (๓) ก�รลงร�ยก�รสัญช�ติของบุคคลในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ให้ระบุสัญช�ติของเเรงง�น 
ต�มหนังสือเดินท�งเเล้วต�มด้วยคำ�ว่� “เเรงง�น” ในเครื่องหม�ยวงเล็บ เช่น พม่� (เเรงง�น) ล�ว (เเรงง�น) 
หรือกัมพูช� (เเรงง�น) ท้ังน้ี สำ�นักทะเบียนกล�งได้เพ่ิมข้อคว�มเก่ียวกับสัญช�ติของเเรงง�นต่�งด้�วดังกล่�วไว้ใน
ระบบปฏบัิตงิ�นทะเบยีนร�ษฎรดว้ยคอมพวิเตอรเ์เลว้ จงึขอใหน้�ยทะเบยีนตรวจสอบเเละปฏิบตัใิหถ้กูต้องด้วย
	 	 ข.		 การรับเเจ้งการเกิดเเละการออกสูติบัตร
    ในก�รรับเเจ้งก�รเกิดบุตรของเเรงง�นต่�งด้�วที่เกิดในประเทศไทยเเละไม่ได้รับสัญช�ติไทย
โดยก�รเกิด น�ยทะเบียนจะต้องตรวจพิจ�รณ�สถ�นะบุคคลของเเรงง�นท่ีเป็นบิด�หรือม�รด�ว่�ในขณะท่ีบุตรเกิดน้ัน
ผูท่ี้เปน็บดิ�หรอืม�รด�เปน็เเรงง�นต�่งด�้วทีผ่�่นก�รพสิจูนส์ญัช�ตกิบัประเทศตน้ท�งเเละไดรั้บหนงัสอืเดินท�ง 
(passport) เข้�ม�ในประเทศไทยเเล้วหรือไม่ เพร�ะถ้�ในขณะที่บุตรเกิดบิด�เเละม�รด�เป็นเเรงง�นต่�งด้�ว
ท่ีผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�ง หรือบิด�หรือม�รด�ฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงเป็นเเรงง�นต่�งด้�วท่ีผ่�นก�รพิสูจน์
สัญช�ติเเละฝ่�ยท่ีเหลือเป็นคนต่�งด้�วประเภทใดก็ต�ม น�ยทะเบียนจะต้องรับเเจ้งก�รเกิดเเละออกสูติบัตร ท.ร. ๓ 
กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ เเต่ถ้�ในขณะท่ีบุตรเกิดบิด�หรือม�รด�ท่ีเป็นเเรงง�น
ต่�งด้�วยังไม่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�ง น�ยทะเบียนจะต้องรับเเจ้งก�รเกิดเเละออกสูติบัตร ท.ร. ๐๓ 
กำ�หนดเลขประจำ�ตวัประช�ชน ๑๓ หลักเปน็บคุคลประเภท ๐๐ ตวัอย�่งเชน่ เดก็หญิงพวิซนิจอ เกดิท่ีโรงพย�บ�ล
จังหวัดระนอง โดยขณะเกิดม�รด�เป็นเเรงง�นต่�งด้�วสัญช�ติพม่�ที่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติ ถือหนังสือเดินท�ง
ของประเทศพม่� ส่วนบิด�เป็นเเรงง�นต่�งด้�วที่มี ท.ร. ๓๘/๑ เเต่หมดอ�ยุเเล้ว กรณีนี้น�ยทะเบียนจะต้องรับ
เเจ้งก�รเกิดเด็กหญิงพิวซินจอเเละออกสูติบัตร ท.ร. ๓ เป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗ 
หรือกรณีเด็กช�ยซอวิน เกิดที่สถ�นีอน�มัยตำ�บลสังขละบุรี โดยขณะเกิดบิด�เเละม�รด�เป็นเเรงง�นต่�งด้�ว
สัญช�ติพม่�ที่มี ท.ร. ๓๘/๑ เเต่ยังไม่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติ ต่อม�ม�รด�ของเด็กช�ยซอวินได้ผ่�นก�รพิสูจน์
สัญช�ติเเละได้รับหนังสือเดินท�งของประเทศพม่�จึงได้ขอเเจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดให้กับเด็กช�ยซอวิน กรณีนี้
น�ยทะเบียนจะต้องรับเเจ้งก�รเกิดเเละออกสูติบัตร ท.ร. ๐๓ เป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วย
เลข ๐๐ เนื่องจ�กผลของก�รพิสูจน์สัญช�ติของม�รด�เกิดขึ้นภ�ยหลังเด็กช�ยซอวินเกิด หรือกรณีเด็กหญิงจันดี 
เกิดที่โรงบ�ลบ�งปะกง โดยขณะเกิดม�รด�เป็นเเรงง�นต่�งด้�วสัญช�ติกัมพูช�ที่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติ 
ถือหนังสือเดินท�งของประเทศกัมพูช�เเละมีหลักฐ�น ท.ร. ๓๘/๑ (ไม่ได้ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๓) ส่วนบิด�เป็น
คนต�่งด�้วทีไ่มม่หีลกัฐ�นทะเบยีนร�ษฎร กรณนีีน้�ยทะเบียนจะตอ้งรบัแจง้ก�รเกดิเดก็หญงิจนัดเีเละออกสูติบัตร 
ท.ร. ๓ เป็นต้น
    สำ�หรบัก�รรบัเเจง้เกดิเเละก�รออกสตูบิตัรใหก้บับตุรของเเรงง�นต�่งด�้วสัญช�ตพิม�่ ล�ว เเละ
กัมพูช�ที่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�งเเล้ว ให้น�ยทะเบียนดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีบุตรของ
คนต่�งด้�วท่ีเข้�ม�อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง โดยมีเเนวท�งปฏิบัติเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
    (๑)  ก�รลงร�ยก�รสัญช�ติของเด็กท่ีเกิดในสูติบัตร ท.ร. ๓ เเละทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ให้ระบุว่� 
“ไมไ่ดส้ญัช�ตไิทย” สว่นร�ยก�รชือ่ตัว ช่ือสกุล เเละสญัช�ติของบดิ�ม�รด�ทีเ่ปน็เเรงง�นต่�งด้�วผ่�นก�รพสิจูน์
สัญช�ติ ให้ระบุร�ยก�รต�มหนังสือเดินท�ง โดยร�ยก�รสัญช�ติให้เพิ่มคำ�ว่� “เเรงง�น” ในเครื่องหม�ยวงเล็บ
ต่อท้�ยชื่อสัญช�ติ เช่น พม่� (เเรงง�น)  ล�ว (เเรงง�น)  หรือ กัมพูช� (เเรงง�น) 
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    (๒) กรณีบิด�หรือม�รด�ที่เป็นเเรงง�นต่�งด้�วผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติ เป็นบุคคลที่ได้รับ
ก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร.๑๓ เเล้ว ให้น�ยทะเบียนบันทึกเลขประจำ�ตัวประช�ชนของบิด�หรือม�รด�
ต�มทะเบยีนบ้�นในช่องร�ยก�รบดิ�หรือม�รด�ในสตูบิตัร ท.ร. ๓ เเละทะเบยีนบ�้น ท.ร. ๑๓ ของบตุรด้วย ทัง้น้ี 
ให้น�ยทะเบียนเพ่ิมช่ือเด็กท่ีเกิดในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ หลังเดียวกับบิด�หรือม�รด� เเต่ถ้�เป็นกรณีเเจ้งก�รเกิด
ของคนต่�งท้องที่ให้น�ยทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้�นกล�ง ท.ร. ๑๓ ของสำ�นักทะเบียนที่รับเเจ้งก�รเกิด
เเล้วเเนะนำ�ผู้เเจ้งก�รเกิดให้เเจ้งย้�ยชื่อเด็กไปเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ หลังเดียวกับบิด�หรือม�รด�
    (๓) กรณีบิด�หรือม�รด�ท่ีเป็นเเรงง�นต่�งด้�วผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติ เป็นบุคคลท่ียังไม่ได้เพ่ิมช่ือ
ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ให้ยกเว้นก�รบันทึกเลขประจำ�ตัวประช�ชนของบิด�หรือม�รด�นั้นในช่องร�ยก�รบิด�
หรือม�รด�ในสูติบัตร ท.ร. ๓ เเละทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ของบุตรเเต่ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือเดินท�งเเละ
วนัเดอืนปทีีอ่อกเอกส�รดงักล�่วรวมทัง้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมต�ม ท.ร. ๓๘ หรอื ท.ร. ๓๘/๑ ของบิด�หรอื
ม�รด�ไวใ้นบนัทกึเพิม่เตมิของสูตบิตัรเเทน ทัง้นี ้ใหน้�ยทะเบยีนเพิม่ชือ่เดก็ทีเ่กดิในทะเบยีนบ�้นกล�ง ท.ร. ๑๓ 
ของสำ�นักทะเบียนที่รับเเจ้งก�รเกิดของเด็กนั้น
	 	 ค.		 การรับเเจ้งการตายเเละการออกมรณบัตร
      ในก�รรับเเจ้งก�รต�ยของเเรงง�นต่�งด้�วสัญช�ติพม่� ล�ว เเละกัมพูช� ให้น�ยทะเบียนตรวจสอบ
สถ�นะบุคคลของผู้ต�ย ถ้�พบว่�เป็นเเรงง�นต่�งด้�วที่รอก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�ง (อยู่ระหว่�ง
ขัน้ตอนก�รพสิจูนส์ญัช�ตเิเตย่งัไมไ่ดร้บัทร�บผลเเละยงัไมไ่ด้รบัหนงัสอืเดินท�ง) ให้น�ยทะเบยีนรบัเเจง้ก�รต�ย
เเละออกมรณบัตร ท.ร. ๐๕  เเต่ถ้�ผู้ต�ยเป็นเเรงง�นต่�งด้�วที่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�งแล้ว
ใหน้�ยทะเบยีนรบัเเจ้งก�รต�ยเเละออกมรณบตัรเชน่เดยีวกบักรณขีองคนต�่งด�้วทีเ่ข�้ม�อ�ศยัอยูใ่นประเทศไทย
โดยถูกต้องต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง โดยมีเเนวท�งปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
    (๑) กรณีผู้ต�ยเป็นเเรงง�นต่�งด้�วท่ีผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติกับประเทศต้นท�ง เเต่ยังไม่ได้เพ่ิมช่ือ
ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ให้น�ยทะเบียนออกมรณบัตร ท.ร. ๕ โดยยกเว้นก�รบันทึกเลขประจำ�ตัวประช�ชน
ของผู้ต�ย เเต่ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือเดินท�งเเละวันเดือนปีที่ออกเอกส�รดังกล่�ว (ถ้�มี) รวมทั้งเลข
ประจำ�ตัวประช�ชนเดิมต�ม ท.ร. ๓๘ หรือ ท.ร. ๓๘/๑ ของผู้ต�ยไว้ในบันทึกเพิ่มเติมของมรณบัตรเเทน
    (๒) กรณีต�ม (๑) ถ้�ผู้ต�ยเป็นเเรงง�นต่�งด้�วที่จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ไว้กับ
สำ�นักทะเบียนเเห่งเดียวกับที่เเจ้งก�รต�ย เมื่อน�ยทะเบียนรับเเจ้งก�รต�ยเเล้วให้จำ�หน่�ยทะเบียนประวัติ
ของบุคคลดังกล่�วด้วย เเต่ถ้�ผู้ต�ยเป็นเเรงง�นต่�งด้�วที่จัดทำ�ทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ไว้กับสำ�นักทะเบียน 
เเห่งอ่ืนเม่ือน�ยทะเบียนรับเเจ้งก�รต�ยของคนต่�งท้องท่ีเเล้วให้เเจ้งสำ�นักทะเบียนท่ีผู้ต�ยได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ไว้เพื่อจำ�หน่�ยทะเบียนประวัติของผู้ต�ยให้เป็นปัจจุบันด้วย
 จึงเรียนม�เพื่อโปรดดำ�เนินก�รต่อไป
        ขอเเสดงคว�มนับถือ

                                                 (น�ยมงคล สุระสัจจะ) 
                                                    ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร
โทร ๐  - ๒๗๙๑ - ๗๓๑๓ - ๖
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ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗          สำ�นักทะเบียนกล�ง

           ถนนลำ�ลกูก� ปท. ๑๒๑๕๐

   ๒๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๕

เรื่อง  แนวท�งปฏิบัติในก�รเปลี่ยนสถ�นะในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่นเพื่อเป็นผู้ม ี

 สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง	 ๑.   พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒.  หนังสือกระทรวงมห�ดไทย ด่วนม�ก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๙๑๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษ�ยน ๒๕๕๕

 ๓.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๗ มกร�คม ๒๕๕๔

 ๔.   หนังสือกรมก�รปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๓๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีน�คม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบคำ�ขอเปลี่ยนแปลงสถ�นะในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่น

   เพือ่เปน็ผูม้สีญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิต�มม�ตร� ๕ แห่ง พ.ร.บ.สญัช�ติ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   พร้อมใบรับคำ�ขอ

  ต�มที่กระทรวงมห�ดไทยได้แจ้งส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พร้อมบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้�หม�ยและกระบวนก�รของก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติฉบับนี้

ซึ่งจำ�แนกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่

  ประเภทที่หนึ่ง คือบุคคลที่ยังไม่มีสัญช�ติไทย ทั้งผู้มีสิทธิอ�ศัยถ�วรในประเทศไทย (มีใบสำ�คัญ

ถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว) และผู้ที่มีสิทธิอ�ศัยชั่วคร�วเนื่องจ�กได้รับก�รผ่อนผันให้อ�ศัย

อยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะต้องยื่นคำ�ขอเพื่อให้คณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็น

คนไทยพลดัถิน่พสิจูนแ์ละให้ก�รรบัรองว�่ผูน้ัน้เปน็คนไทยพลดัถิน่กอ่นจงึจะไดส้ญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิ (บุคคล

ต�มม�ตร� ๙/๕ ประกอบม�ตร� ๙/๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่�วที่ยังไม่ได้สัญช�ติไทยและที่ได้สัญช�ติไทยแล้ว (บุคคล

ต�มม�ตร� ๙/๖ วรรคสอง และม�ตร� ๙/๗ ของพระร�ชบัญญัติฉบับเดียวกัน) ซึ่งจะต้องรอให้บิด�หรือม�รด�

ได้รับก�รพิสูจน์และรับรองว่�เป็นไทยพลัดถิ่นก่อนจึงจะขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดได้

  ประเภททีส่อง คอืกลุม่บคุคลทีม่สีญัช�ติไทยแลว้ก่อนวนัที ่๒๒ มนี�คม ๒๕๕๕ ซึง่กฎหม�ยกำ�หนด

ให้เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดโดยไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รพิสูจน์และรับรองจ�กคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็น

คนไทยพลัดถิ่น (บุคคลต�มม�ตร� ๕ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕) รวมถึงบุตร

ของบุคคลดังกล่�วที่ได้สัญช�ติไทยแล้วและยังไม่ได้สัญช�ติไทย ซึ่งส�ม�รถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะเป็นผู้มี

สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดได้ทันทีที่กฎหม�ยมีผลใช้บังคับ ร�ยละเอียดแจ้งต�มหนังสือที่อ้�งถึง นั้น
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  เนื่องจ�กผลของก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดของคนไทยพลัดถิ่นต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทะเบียนร�ษฎรที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะของบุคคล

ในเอกส�รก�รทะเบยีนร�ษฎรและฐ�นข้อมลูในระบบคอมพวิเตอรใ์หถ้กูต้องต�มคว�มเปน็จรงิ มใิหเ้ป็นอปุสรรค

ต่อก�รใช้สิทธิในคว�มเป็นคนสัญช�ติไทยของคนไทยพลัดถ่ิน สำ�นักทะเบียนกล�งพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เพ่ือให้ก�รปฏิบัติ

ในก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะเกี่ยวกับสัญช�ติของบุคคลที่ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติ

สัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปในแนวท�งเดียวกันอย่�งถูกต้องและด้วยคว�มเรียบร้อยจึงได้กำ�หนด

แนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

  ๑. ก�รแก้ไขเปล่ียนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎรของคนไทยพลัดถ่ินท่ีได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

รวมถึงบตุรของบคุคลดงักล�่ว ให้น�ยทะเบยีนอำ�เภอและน�ยทะเบยีนทอ้งถิน่ดำ�เนนิก�รต�มแนวท�งของหนังสอื

สำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๗ มกร�คม ๒๕๕๔ โดยในส่วนของก�รให้เลขประจำ�ตัว

ประช�ชนนั้น สำ�นักทะเบียนกล�งกำ�หนดให้บุคคลที่ได้สัญช�ติไทยต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๙๐ (๘-xxxx-๙๐xxx-xx-x) โดยวิธีก�รให้เลขประจำ�ตัวประช�ชน

ดังกล่�ว ให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินร�ยง�นขอเลขจ�กสำ�นักทะเบียนกล�งเว้นแต่กรณี

บุคคลท่ีต้องขอพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ิน (บุคคลต�มม�ตร� ๙/๖ วรรคหน่ึง) สำ�นักทะเบียนกล�ง

จะกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนไปพร้อมกับก�รออกหนังสือรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินของคณะกรรมก�ร

รับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น

  ๒. ก�รย่ืนคำ�ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎรของคนไทยพลัดถ่ินให้ใช้คำ�ขอต�มแบบ

ท่ีสง่ม�พรอ้มนี ้โดยใหย้ืน่คำ�ขอตอ่น�ยทะเบยีนอำ�เภอหรอืน�ยทะเบยีนทอ้งถิน่ ณ สำ�นกัทะเบยีนแหง่ทีผู่ข้อมชีือ่

อยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔ หรือ ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) พร้อมด้วยหลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ สำ�เน�ทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนประวัติ บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยหรือบัตรประจำ�ตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ถ้�มี) หนังสือรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินที่ออกให้โดยคณะกรรมก�รรับรอง

คว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น (เฉพ�ะบุคคลประเภทหนึ่ง : บุคคลต�มม�ตร� ๙/๖ และม�ตร� ๙/๗) ใบสำ�คัญ

ก�รแปลงสัญช�ตเิป็นไทยหรือหนงัสือแจง้ก�รอนมุติัใหส้ญัช�ตไิทยทีส่่วนร�ชก�รออกให ้(ถ�้ม)ี หลกัฐ�นเอกส�ร

อื่น ๆ (ถ้�มี) เช่น สูติบัตรหรือหนังสือรับรองก�รเกิด สำ�เน�ทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย 

ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หลักฐ�นที่ท�งร�ชก�รออกให้แสดงว่�เป็นผู้ที่มีเชื้อส�ยไทย 

เป็นต้น ทัง้นี ้ ถ้�ผูข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะเปน็เดก็ทีม่ีอ�ยไุมเ่กนิ ๑๕ ปบีรบิูรณ์หรอืเป็นคนไร้คว�มส�ม�รถ 

ใหบ้ดิ� ม�รด�หรอืผูป้กครองทีอ่ปุก�ระเลีย้งดูเด็ก หรอื ผูอ้นบุ�ลต�มคำ�สัง่ศ�ลแลว้แต่กรณี เปน็ผูย้ืน่คำ�ขอแทน

  ๓.  เมื่อน�ยทะเบียนได้รับคำ�ขอพร้อมด้วยหลักฐ�นต�มข้อ ๒ แล้ว ให้ออกใบรับคำ�ขอต�มแบบ

ที่ส่งม�พร้อมนี้ให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐ�นแล้วดำ�เนินก�ร ดังนี้

   ๓.๑  กรณีผู้ขอเป็นบุคคลท่ีผ่�นก�รพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินจ�กคณะกรรมก�ร

รับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบคำ�ขอและพย�น

หลักฐ�นแล้วดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรและฐ�นข้อมูล

ในระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็วโดยใช้เลขประจำ�ตัวประช�ชนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

ท้ังน้ี ให้หม�ยเหตุในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรว่� “บุคคลลำ�ดับท่ี... ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติ 

สัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
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   ๓.๒  กรณีผู้ขอเป็นบุตรของบุคคลที่ผ่�นก�รพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นจ�ก

คณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ิน ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินดำ�เนินก�ร ดังน้ี

    (๑)  ตรวจสอบคำ�ขอและพย�นหลกัฐ�นโดยปฏบิตัติ�มแนวท�งก�รพสิจูนค์ว�มเป็นบิด�

ซึง่มสีญัช�ตไิทยของผูเ้กดิเพือ่ก�รไดส้ญัช�ติไทยโดยก�รเกดิต�มม�ตร� ๗ วรรคสอง แหง่พระร�ชบญัญตัสิญัช�ต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แจ้งต�มหนังสือกรมก�รปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๓๐๙.๑/ว ๖๓๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีน�คม ๒๕๕๔ กล่�วคือ ให้น�ยทะเบียนสอบสวนพย�นบุคคล ได้แก่ ผู้ขอ 

(กรณีผู้ขอมีอ�ยุต้ังแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป) บิด�ม�รด�ของผู้ขอ (กรณีท่ียังมีชีวิตอยู่และส�ม�รถให้ป�กคำ�ต่อน�ยทะเบียนได้) 

และบุคคลที่น่�เชื่อถือไม่น้อยกว่�สองคนซึ่งส�ม�รถยืนยันคว�มสัมพันธ์ท�งด้�นครอบครัวระหว่�งบิด�ม�รด�

ที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นและผู้ขอ เว้นแต่กรณีผู้ขอมีหลักฐ�นก�รตรวจส�รพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐ�น

ก�รตรวจท�งวิทย�ศ�สตร์ซ่ึงพิสูจน์ว่�บุคคลท่ีผ่�นก�รพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินจ�กคณะกรรมก�ร

รับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นและผู้ขอเป็นบิด�หรือม�รด�และบุตรกัน ก็ให้ยกเว้นก�รสอบสวนพย�นบุคคล

ท่ีน่�เช่ือถือ

    (๒)  ถ้�น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินตรวจพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ แล้ว

เชื่อได้ว่�ผู้ขอเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นจริง ให้มีคำ�สั่งอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนให้แก่ผู้ขอ แล้วจัดทำ�สำ�เน�หรือถ่�ยเอกส�รคำ�ขอและพย�นหลักฐ�นของผู้ขอ

เก็บติดกับเรื่องไว้เป็นหลักฐ�น ๑ ฉบับ ส่วนคำ�ขอที่เป็นต้นฉบับพร้อมพย�นหลักฐ�นอีก ๑ ชุดให้ส่งไปยังสำ�นัก

ทะเบียนกล�งเพื่อเป็นข้อมูลในก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน โดยสำ�นักทะเบียนกล�งจะส่งเลขดังกล่�ว

ให้สำ�นักทะเบียนท่ีเก่ียวข้องผ่�นท�งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมท้ังจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทร�บด้วยเพ่ือให้น�ยทะเบียน

ดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรและฐ�นข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขอโดยเร็ว ท้ังน้ี ให้หม�ยเหตุในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรว่� “บุคคลลำ�ดับท่ี...ได้สัญช�ติไทย

โดยก�รเกิดต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”

    (๓) ถ้�น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินตรวจพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ แล้ว

เห็นว่�ไม่ถูกต้องหรือไม่อ�จเชื่อได้ว่�ผู้ขอเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ให้รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ยทะเบียนจังหวัดหรือน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นครแล้วแต่กรณี

ภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีคว�มเห็นเพ่ือพิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองจ�กน�ยทะเบียน

อำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ิน ซ่ึงห�กน�ยทะเบียนจังหวัดหรือน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นครตรวจสอบข้อเท็จจริง

และข้อกฎหม�ยแล้วเห็นว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มคำ�ขอได้ ให้แจ้งน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น

เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนให้แก่ผู้ขอโดยเร็วโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒)

    (๔)  ถ้�น�ยทะเบียนจังหวัดหรือน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นครตรวจพิจ�รณ�พย�น

หลักฐ�นแล้วเห็นว่�ไม่อ�จดำ�เนินก�รต�มคำ�ขอ ให้แจ้งคำ�ส่ังพร้อมข้อกฎหม�ยและข้อพิจ�รณ�ไปยังน�ยทะเบียนอำ�เภอ

หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำ�สั่งเพื่อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทร�บโดยหนังสือแจ้งคำ�สั่ง

ดังกล่�วให้ระบุเหตุผลในก�รพิจ�รณ� สิทธิในก�รอุทธรณ์ ก�รยื่นคำ�อุทธรณ์ และระยะเวล�ก�รอุทธรณ์ไว้ด้วย 

ทั้งนี้ ก�รอุทธรณ์คำ�ส่ังของน�ยทะเบียนจังหวัดหรือน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นครให้ทำ�เป็นหนังสือโดยกำ�หนด

ระยะเวล�อุทธรณ์ภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำ�สั่ง
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   ๓.๓  กรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่มีสัญช�ติไทยแล้วไม่ว่�จะเป็นก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รแปลง

สัญช�ติหรือได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นดำ�เนินก�ร ดังนี้

    (๑) ตรวจสอบคำ�ขอและพย�นหลักฐ�นรวมท้ังสอบสวนพย�นบุคคลให้ปร�กฏข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�และที่ม�ของก�รได้สัญช�ติไทยของผู้ขอ อ�ทิ ผู้ขอเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยหรือ

อพยพเข้�ม�ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. ใด ก่อนได้สัญช�ติไทยผู้ขอเคยได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย 

หรือไม่ ในกลุ่มใด ที่สำ�นักทะเบียนแห่งใด เลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมเลขอะไร ผู้ขอได้สัญช�ติไทยโดยวิธีใด 

เมือ่ป ีพ.ศ.ใด มญี�ตพิีน่อ้งหรอืคนรู้จกัคุน้เคยทีไ่ดส้ญัช�ตไิทยพรอ้มกบัผูข้อหรอืไม ่เปน็ตน้ ทัง้นี ้ใหน้�ยทะเบยีน

ตรวจสอบประวัติก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎรของผู้ขอจ�กฐ�นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ

ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย โดยมีข้อสังกตได้แก่ ชนกลุ่มน้อยท่ีมีเช้ือส�ยไทยท่ีได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติจะต้อง

อยูใ่นพ้ืนทีค่วบคุมก�รอยูอ่�ศยัซึง่สว่นใหญ่จะอยูใ่นพ้ืนทีจ่งัหวดัตร�ด (รหสัจงัหวดั ๒๓) ต�ก (รหสัจงัหวดั ๖๓) 

ประจวบคีรีขันธ์ (รหัสจังหวัด ๗๗) ระนอง (รหัสจังหวัด ๘๕) ชุมพร (รหัสจังหวัด ๘๖) ดังนั้น เลขหลักที่สอง

และหลักสี่ส�มในเลข ๑๓ หลักควรต้องเป็นเลขรหัสดังกล่�วไม่ว่�เลขหลักแรกจะเป็นเลข ๕ ๖ ๗ หรือ ๘ เว้นแต่

ผูข้อเปน็ผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยโดยเกดินอกพ้ืนทีจั่งหวดัควบคมุและมสีตูบิตัร นอกจ�กนี ้ถ�้ผูข้อมเีลขประจำ�ตัว

ประช�ชนเดิมขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ เลขถัดไปในหลักที่หกและหลักที่เจ็ดควรเป็นเลข	๖๓ (หม�ยถึงกลุ่ม

ผู้อพยพเชื้อส�ยไทยจ�กจังหวัดเก�ะกง กัมพูช�) เลข	๖๔ (หม�ยถึงกลุ่มผู้หลบหนีเข้�เมืองเชื้อส�ยไทยจ�ก

จังหวัดเก�ะกง กัมพูช�) เลข	๖๖ (หม�ยถึงกลุ่มผู้พลัดถ่ินสัญช�ติพม่�เช้ือส�ยไทยท่ีเข้�ม�ก่อนวันท่ี ๙ มีน�คม ๒๕๑๙) 

เลข	๖๗ (หม�ยถึงกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทยที่เข้�ม�หลังวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๑๙)

    (๒) ถ้�น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินตรวจพิจ�รณ�พย�นหลักฐ�นต่�งๆ แล้ว

เช่ือได้ว่�ผู้ขอเป็นคนไทยพลัดถ่ินต�มนิย�มในม�ตร� ๔ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีคำ�สั่งอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนให้แก่ผู้ขอ แล้วดำ�เนินก�ร

เช่นเดียวกับข้อ ๓.๒ (๒)

    (๓) ถ้�น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินตรวจพย�นหลักฐ�นแล้วพิจ�รณ�

เหน็ว�่พย�นหลกัฐ�นของผูข้อไมถ่กูตอ้งหรอืไมอ่�จเชือ่ได้ว�่ผูข้อเปน็คนไทยพลดัถ่ิน ให้ดำ�เนนิก�รต�มขอ้ ๓.๒ 

(๓) และ (๔)

   ๓.๔  กรณีผู้ขอเป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญช�ติไทยแล้วก่อนวันที่ ๒๒ มีน�คม ๒๕๕๕ 

ไม่ว่�ผู้ขอจะเป็นผู้มีสัญช�ติไทยหรือยังไม่ได้สัญช�ติไทย ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถ่ินดำ�เนินก�ร

เช่นเดียวกับกรณีต�มข้อ ๓.๒

  ๔.  ในก�รพจิ�รณ�คำ�ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถ�นะท�งทะเบยีนร�ษฎรต�มข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ถ�้เอกส�ร

หลักฐ�นประกอบคำ�ขอมิใช่เอกส�รฉบับจริงและเป็นกรณีต้องสงสัย ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอและน�ยทะเบียนท้องถ่ิน

ทำ�เรือ่งขอตรวจสอบคว�มถกูตอ้งของเอกส�รนัน้ไปยงัสว่นร�ชก�รหรอืหนว่ยง�นทีอ่อกเอกส�รดังกล�่ว และห�ก

ผลก�รตรวจสอบปร�กฏว่�เอกส�รท่ีผู้ขอใช้เป็นหลักฐ�นยื่นต่อน�ยทะเบียนเป็นเอกส�รปลอม ให้น�ยทะเบียน

อำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี แจ้งคว�มเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้ขอในคว�มผิดฐ�นแจ้งข้อคว�มหรือ 

แสดงหลักฐ�นอันเป็นเท็จต่อเจ้�พนักง�น
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  ๕. เนื่องจ�กก�รให้สัญช�ติไทยต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นก�รแก้ไข

ปัญห�เรื่องสัญช�ติให้กับผู้ที่มีเชื้อส�ยไทยที่ต้องกล�ยเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นอันเนื่องม�จ�กส�เหตุ

ก�รเปลี่ยนแปลงอ�ณ�เขตของประเทศไทยในอดีต โดยกฎหม�ยกำ�หนดให้สัญช�ติไทยเป็นก�รทั่วไปจึงให้

น�ยทะเบยีนอำ�เภอและน�ยทะเบยีนท้องถิน่ตอ้งพจิ�รณ�คำ�ขอและมคีำ�สัง่ด้วยตนเองดว้ยคว�มรอบคอบ รวดเรว็

และเปน็ธรรม มใิห้มกี�รเรยีกพย�นหลกัฐ�นทีเ่กินคว�มจำ�เป็น หรอืแสวงห�หรอืเรยีกรบัผลประโยชน์ตอบแทน

ในรูปแบบใดๆ เป็นอันข�ด ห�กปร�กฏก�รร้องเรียนในเรื่องดังกล่�วและผลก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่�

มีมูลคว�มจริงต�มก�รร้องเรียน ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมห�นครพิจ�รณ�ลงโทษเจ้�หน้�ที่และผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งท�งวินัยและอ�ญ�อย่�งเฉียบข�ดด้วย

  จงึเรยีนม�เพือ่โปรดแจง้สำ�นักทะเบยีนอำ�เภอและสำ�นักทะเบยีนทอ้งถ่ินทกุแห่งในพ้ืนทีใ่หถ้อืปฏบัิติ

โดยเคร่งครัดต่อไป

  

 ขอแสดงคว�มนับถือ

 (นายสุกิจ	เจริญรัตนกุล)

 อธิบดีกรมก�รปกครอง

 ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

  

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๕-๖
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แบบคำ�ขอเปลี่ยนแปลงสถ�นะในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรสำ�หรับคนไทยพลัดถิ่น
เพื่อเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๕ แห่ง พ.ร.บ. สัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

 เขียนที.่....................................................
 วนัที.่............เดือน.................................พ.ศ...............  
 ข้าพเจ้า...........................................................เลขประจำาตัวประชาชน.....................................................

วันเดือนปีเกิด.......................................สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที.่...................ตรอก/ซอย....................................
ถนน................................หมู่ที่..........ตำาบล......................อำาเภอ....................................จังหวัด............................................

บิดาชื่อ...............................................................เลขประจำาตัวประชาชน.........................................สัญชาติ.........................
มารดาชื่อ...........................................................เลขประจำาตัวประชาชน.........................................สัญชาต.ิ........................

ขา้พเจา้ไดส้ญัชาตไิทยเม่ือป ีพ.ศ.........................โดยก่อนท่ีจะไดส้ญัชาตไิทยขา้พเจา้ไดรั้บการจดัทำาทะเบยีนประวัติ
เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่ม................................................ที่สำานักทะเบียนอำาเภอ/ท้องถิ่น.......................................................

จังหวัด.....................................................และมีเลขประจำาตัวประชาชน...............................................................................

	 ข้าพเจ้าขอย่ืนคำาขอต่อนายทะเบียนอำาเภอ/ท้องถ่ิน..........................................เพ่ือขอให้เปล่ียนแปลง
สถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่
	 ตัวข้าพเจ้าเอง	หรือ	 บุคคลอื่นได้แก่	ชื่อ.................................................................สัญชาติ...................................
เลขประจำาตัวประชาชน.......................................................วันเดือนปีเกดิ.....................อยู่บ้านเลขที.่...............................
ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................หมู่ที่.............ตำาบล........................................อำาเภอ..............................

จงัหวัด...........................(ถ้าเปน็ผูม้สีญัชาตไิทย)ไดส้ญัชาตไิทยเม่ือป ีพ.ศ.........................โดยก่อนจะไดส้ญัชาตไิทย
ผูน้ีไ้ดร้บัการจดัทำาทะเบยีนประวัตเิปน็ชนกลุม่น้อยกลุม่................................................ทีส่ำานกัทะเบยีนอำาเภอ/ทอ้งถ่ิน
...........................................จังหวัด.......................................และมีเลขประจำาตัวประชาชน..................................................

บิดาชื่อ........................................................สัญชาติ..............................เลขประจำาตัวประชาชน...........................................

มารดาชื่อ....................................................สัญชาต.ิ.............................เลขประจำาตัวประชาชน...........................................

โดยบุคคลนี้มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะ..................................................................................................................

	 	 พร้อมคำาขอน้ี	ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารอ่ืนๆ	มาด้วย	คือ
 สูติบัตร เลขที่............................ลงวันที.่.................................ออกให้โดยสำานักทะเบียน.............................................

	 สำาเนาทะเบียนบ้าน/สำาเนาทะเบียนประวัติราษฎร	เลขที.่..........................................................................................
	 สำาเนาใบสำาคัญการแปลงสัญชาติ	หรือสำาเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย	เลขที.่.................................................
	 เอกสารอื่นๆ	(ถ้ามี)	ได้แก.่............................................................................................................................................

	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ข้างต้นท้ังหมดน้ันเป็นความจริงทุกประการ	และขอรับรองว่า
ผู้ขอเปล่ียนแปลงสถานะตามคำาขอฉบับน้ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๕)	
พ.ศ.	๒๕๕๕	หากปรากฏว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย	ข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนยกเลิกเพิกถอนคำาขอฉบับน้ี	แก้ไขรายการสัญชาติให้กลับสู่สถานะเดิม
ก่อนยื่นคำาขอ	และแจ้งความดำาเนินคดีแก่ข้าพเจ้าได้
 (ลงชื่อ)...................................................ผู้ยื่นคำาขอ
 (...................................................)

ปิดรูปถ่ายของผู้
ขอเปล่ียนสถานะ

เป็นไทย
ขนาด ๑ นิ้ว
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สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ ด้านหลัง

๑.	ได้รับคำาขอฉบับนี้เมื่อวันที่......................................................เป็นคำาขอลำาดับที่.................../...................
๒.	ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่แนบมาพร้อมคำาขอกับที่แจ้งไว้ในคำาขอแล้วปรากฏว่า
	 ครบถ้วน		 ไม่ครบถ้วน

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

เสนอน�ยทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่น.............................................

	 ได้ตรวจสอบคำาขอและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องแล้วเห็นว่า
	 ผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	๕	แห่ง	พ.ร.บ.	สัญชาติ
	 (ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	เห็นควรดำาเนินการให้

	 ผู้ขอขาดคุณสมบัติท่ีจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	๕	แห่ง	พ.ร.บ.	สัญชาติ
 (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เน่ืองจาก........................................................................................
 .....................................................................................................................................................

	 เห็นควรไม่ดำาเนินการให้และแจ้งผู้ขอทราบ
	 อ่ืนๆ ..........................................................................................................................................

 (ลงช่ือ)..............................................ผู้ช่วยนายทะเบียน
 (..............................................)
 วันท่ี..............................................

คำ�สั่งน�ยทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่น

          	 อนุญาตตามคำาขอ	และให้รายงานสำานักทะเบียนกลางเพื่อขอเลขประจำาตัวประชาชน

          	 ไม่ควรอนุญาต	เพราะ.............................................................................................................
 .....................................................................................................................................................

	 ให้รายงานจังหวัดและแจ้งผู้ยื่นคำาขอทราบ

 (ลงชื่อ)............................................
  (............................................)
        นายทะเบียนอำาเภอ/ท้องถิ่น...........................................

      วันที.่................................................
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ใบรับเรื่องก�รขอเปลี่ยนแปลงสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

ตามคำาขอลำาดับที่......................../........................  สำานักทะเบียน......................................................

 จังหวัด......................................................

	 โทรศัพท.์.....................................................

	 นายทะเบียนได้รับคำาขอเปล่ียนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำาหรับคนไทยพลัดถ่ิน
เพื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พร้อมด้วยพยานหลักฐานของ.....................................................เลขประจำาตัวประชาชน...................................................

ไว้แล้วเมื่อวันที.่.......................เดือน..................................พ.ศ.........................และอยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติและ
ดำาเนินการตามที่กฎหมายกำาหนด

	 จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน

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



220

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๕  สำ�นักทะเบียนกล�ง

             ถนนนครสวรรค ์กท ๑๐๓๐๐

            ๓๐ เมษ�ยน ๒๕๔๒

เรื่อง ห�รือก�รเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้�น

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมห�นคร)

อ้างถึง  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงห�คม ๒๕๓๕

ส่ิงส่งมาด้วย   ๑. สำ�เน�หนังสือกรุงเทพมห�นคร ท่ี กท ๐๓๐๗/๗๙๖ ลงวันท่ี ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๒ จำ�นวน ๒ แผ่น

       ๒. สำ�เน�หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษ�ยน ๒๕๔๒ 

         จำ�นวน ๒ แผ่น

   สำ�นักทะเบียนกล�งขอส่งสำ�เน�หนังสือกรุงเทพมห�นครและสำ�เน�หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง          

เร่ือง ห�รือก�รเพ่ิมช่ือบุคคลในทะเบียนบ้�น ต�มส่ิงท่ีส่งม�ด้วยพร้อมน้ี และขอให้ยกเลิกหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง                        

ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงห�คม ๒๕๓๕ ต�มที่อ้�งถึงดังกล่�วด้วย

   จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บและแจ้งให้สำ�นักทะเบียนต่�ง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไป

 ขอแสดงคว�มนับถือ

 

                        

  (นายอนุชา  โมกขะเวส)

  รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

  น�ยทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. (๐๒) ๒๘๑๒๔๘๖
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๑๔    สำ�นักทะเบียนกล�ง
               ถนนนครสวรรค ์กท ๑๐๓๐๐

              ๓๐ เมษ�ยน ๒๕๔๒

เรื่อง  ห�รือก�รเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้�น

เรียน  น�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง  ๑.  หนังสือกรุงเทพมห�นคร ที่ กท ๐๓๐๗/๗๙๖  ลงวันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๒

 ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงห�คม ๒๕๓๕

    ต�มที่สำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครแจ้งว่� น�งส�วผ� สุลัก ม�ขอเพิ่มชื่อตนเองในทะเบียนบ้�น 
โดยนำ�หลักฐ�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนม�แสดงซึ่งสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครเห็นว่� ไม่ส�ม�รถเพิ่มชื่อ
บุคคลดังกล่�วต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๓ ข้อ ๙๔ 
และข้อ ๙๗ ได้ จึงห�รือว่� ก�รขอเพ่ิมช่ือของบุคคลดังกล่�วอยู่นอกเหนือจ�กท่ีกำ�หนดไว้ในระเบียบ  จึงต้องร�ยง�น
ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งส่ังก�รเฉพ�ะกรณีต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๘ ถูกต้องหรือไม่ นั้น
    สำ�นักทะเบียนกล�งได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) ในกรณีต่�ง ๆ 
กล่�วคือ
     ๑.  ข้อ  ๙๓  กรณีก�รเพ่ิมช่ือบุคคลท่ีตกสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ หม�ยคว�มว่�
ในขณะที่มีก�รสำ�รวจตรวจสอบทะเบียนร�ษฎรทั่วร�ชอ�ณ�จักร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ บุคคลดังกล่�วไม่ได้รับก�ร
สำ�รวจและลงชื่อไว้ในแบบสำ�รวจตรวจสอบ เป็นเหตุให้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้�นม�จนถึงปัจจุบัน
    ๒.  ข้อ ๙๔ กรณีก�รเพ่ิมช่ือบุคคลท่ีมีหลักฐ�น หม�ยคว�มว่� หลักฐ�นดังกล่�วน้ัน ต้องเป็นหลักฐ�น
เก่ียวกับเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรเพียง ๓ ประเภทเท่�น้ัน สูติบัตร ใบแจ้งก�รย้�ยท่ีอยู่ หรือทะเบียนบ้�นแบบเดิม 
ทีไ่มม่เีลขประจำ�ตวัประช�ชน ห�กผูข้อเพิม่ชือ่มหีลักฐ�น เอกส�รอืน่นอกเหนอืจ�กทีก่ล่�วม�นี ้กไ็มอ่ยูใ่นหลักเกณฑ์
ก�รปฏิบัติต�มระเบียบข้อนี้
    ๓.  ข้อ ๙๗ กรณีก�รเพิ่มชื่อบุคคล ที่ไม่มีหลักฐ�นเอกส�รม�แสดง หม�ยคว�มว่� ไม่มีหลักฐ�น
เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร ต�มที่ระบุในระเบียบ ข้อ ๙๔ ม�แสดง ห�กผู้ขอเพิ่มชื่อมีเอกส�รอื่น ไม่ว่�จะเป็น
เอกส�รของท�งร�ชก�รหรือไม่ก็ต�ม ก็ส�ม�รถใช้เอกส�รดังกล่�ว เป็นหลักฐ�นประกอบสำ�นวนก�รสอบสวน
พย�นบุคคล เพื่อขออนุมัติน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขต แล้วแต่กรณีเพิ่มชื่อให้กับบุคคลดังกล่�ว
    ดังน้ัน กรณีน�งส�วผ� สุลัก ขอเพ่ิมช่ือตนเองในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) โดยมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
ม�แสดง เป็นก�รขอเพิ่มชื่อกรณีไม่มีหลักฐ�นเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรม�แสดง น�ยทะเบียนก็ใช้เอกส�ร        
ดังกล่�วประกอบสำ�นวนก�รสอบสวนพย�นบุคคล รวบรวมเป็นหลักฐ�น พร้อมเสนอคว�มเห็นไปยังน�ยอำ�เภอ
แห่งท้องที่หรือผู้อำ�นวยก�รเขต แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น ต�มระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๗ ต่อไป
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    อนึ่ง สำ�นักทะเบียนกล�งเคยมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ สิงห�คม ๒๕๓๕                      

เรื่อง แนวท�งปฏิบัติก�รเพิ่มชื่อและร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น แจ้งให้ทุกสำ�นักทะเบียนถือปฏิบัติเกี่ยวกับ

ก�รเพ่ิมช่ือและร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น แต่ยังมีร�ยละเอียดไม่ชัดเจน จึงให้ยกเลิกหนังสือดังกล่�วด้วย

    จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บและแจ้งให้สำ�นักทะเบียนต่�ง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไปด้วย

  ขอแสดงคว�มนับถือ

   

                            

  (นายอนุชา  โมกขะเวส)

  รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

  น�ยทะเบียนประจำ�สำ�นักทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๒๘๑๒๔๘๖
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๗   สำ�นักทะเบียนกล�ง

               ถนนนครสวรรค์ กท ๑๐๓๐๐

              ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๔

เรื่อง  ซักซ้อมแนวท�งปฏิบัติกรณีห�รือปัญห�ง�นทะเบียนร�ษฎร

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง ๑.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันว�คม ๒๕๓๕

 ๒. หนังสือกระทรวงมห�ดไทย ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๘๙๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษ�ยน ๒๕๓๕

สิ่งส่งมาด้วย  ๑.  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนม�ก ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๙ มีน�คม ๒๕๓๖

         ๒. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๖๘๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันว�คม ๒๕๔๒

         ๓. หนังสือกระทรวงมห�ดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/๓๔๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มีน�คม ๒๕๒๙

         ๔. ขั้นตอนและวิธีก�รปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ รวม ๙ แผ่น

    ต�มที่สำ�นักทะเบียนกล�งเคยซักซ้อมแนวท�งปฏิบัติ กรณีห�รือปัญห�ง�นทะเบียนร�ษฎรสรุปว่�    

ใหส้ำ�นักทะเบยีนทำ�หนงัสอืห�รอืผ�่นสำ�นกัทะเบยีนจงัหวดั หรอืสำ�นักทะเบยีนกรงุเทพมห�นครแลว้แตก่รณ ีนัน้

    สำ�นกัทะเบยีนกล�งขอเรยีนว�่ ปัจจุบนัสำ�นักทะเบยีนอำ�เภอและสำ�นักทะเบยีนทอ้งถิน่ไดท้ำ�หนงัสอื 

หรือโทรศัพท์ห�รือปัญห�ง�นทะเบียนร�ษฎรไปยังสำ�นักทะเบียนกล�งโดยตรงตลอดเวล�ร�ชก�ร นอกจ�กนี้         

ยังมีร�ษฎรไปร้องเรียนด้วยตนเองที่สำ�นักทะเบียนกล�งอยู่เสมอว่�ได้ไปติดต่อขอแก้ไขคว�มผิดพล�ดบกพร่อง

ของเอกส�รทะเบียนร�ษฎร แต่เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักทะเบียนปฏิเสธไม่ดำ�เนินก�รให้ หรือบอกปัดให้ไปยื่นคำ�ร้อง

ที่สำ�นักทะเบียนอ่ืน หรือไม่มีสำ�นักทะเบียนใดดำ�เนินก�รให้ ทำ�ให้ร�ษฎรได้รับคว�มเดือดร้อน ซึ่งบ�งร�ย              

ได้ทำ�หนังสือร้องเรียนไปยังสำ�นักทะเบียนกล�งด้วย กรณีที่สำ�นักทะเบียนกล�งได้รับก�รห�รือเป็นประจำ�มี ๑๑ 

เรื่อง ดังนี้

    ๑. คนไทยท่ีเกิดในต่�งประเทศโดยไม่มีหลักฐ�น หรือมีหลักฐ�นแสดงว่�เป็นคนสัญช�ติไทย             

มีคว�มประสงค์ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๕ และ ข้อ ๙๖

   ๒. ก�รแก้ไขร�ยก�รสัญช�ติ ต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ด่วนม�ก ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๑๑                

ลงวันที่ ๒๙ มีน�คม ๒๕๓๖

   ๓. ก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) โดยไม่มีหลักฐ�นเอกส�รม�แสดงของบุคคลอ้�งว่�              

เป็นผู้มีสัญช�ติไทย ต�มระเบียบฯ ข้อ ๙๗

   ๔.  ก�รเพิ่มชื่อเด็กอน�ถ� ต�มระเบียบฯ ข้อ ๙๘

   ๕.  ก�รเพิ่มชื่อเด็กสภ�พแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้งต�มระเบียบฯ ข้อ ๕๙

   ๖.  ก�รออกหนังสือรับรองสถ�นท่ีเกิดของบุคคลต�มหนังสือกระทรวงมห�ดไทย ท่ี มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๖๘๖  

ลงวันที่ ๑๘ ธันว�คม ๒๕๔๒
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   ๗. ก�รออกหนังสือรับรองก�รต�ย ต�มหนังสือกระทรวงมห�ดไทย ที่ มท ๐๔๐๔/๓๔๕๔                       
ลงวันที่ ๑๐ มีน�คม ๒๕๒๙
    ๘.  ก�รจำ�หน�่ยชือ่บคุคลออกจ�กทะเบยีนบ�้น กรณตี�ยไปแลว้แตไ่มม่หีลกัฐ�นก�รต�ยต�มระเบยีบฯ 
ข้อ ๑๑๑
   ๙. ก�รแจ้งย้�ย กรณีใบแจ้งย้�ยที่อยู่สูญห�ย ต�มระเบียบฯ ข้อ ๙๑
     ๑๐. ก�รเพิ่มชื่อบุคคลต่�งด้�วที่มีใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้�นม�ก่อน 
ต�มระเบียบฯ ข้อ ๑๐๐
     ๑๑. คนต่�งด้�วเข้�เมืองในลักษณะชั่วคร�ว ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง (มีหนังสือเดินท�ง)        
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) ต�มระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖
    สำ�นักทะเบียนกล�งพิจ�รณ�แล้้วเห็นว่� กรณีต�มข้อห�รือ กระทรวงมห�ดไทยและสำ�นักทะเบียนกล�ง 
ไดว้�งแนวท�งหรอืกำ�หนดขัน้ตอนก�รปฏบิตัไิวอ้ย�่งชดัเจนแลว้ ดงันัน้เพือ่ใหก้�รห�รอืปญัห�ง�นทะเบียนร�ษฎร
ดำ�เนนิก�รอย�่งมรีะบบโดยผูบ้งัคบับญัช�ต�มส�ยง�นมีสว่นรว่มพจิ�รณ�กลัน่กรองปญัห� รวมท้ังเปน็ก�รบริก�ร
ประช�ชนในก�รขอทำ� หรือขอแก้ไขข้อบกพร่องผิดพล�ดของหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎร จึงขอให้สำ�นักทะเบียนจงัหวดั
และสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร ดังนี้
   ๑.  กำ�ชบัสำ�นกัทะเบยีนในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดศ้กึษ�และทำ�คว�มเข�้ใจระเบยีบและหนงัสอืสัง่ก�ร
ดังกล่�ว อย่�ได้ห�รือในเร่ืองท่ีมีกฎหม�ย ระเบียบหรือหนังสือส่ังก�รว�งแนวท�งก�รปฏิบัติไว้แล้ว ในกรณีมีปัญห�
ก�รปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎร ขอให้ห�รือเป็นหนังสือหรือห�รือท�งโทรศัพท์ (กรณีเรื่องด่วน) ไปยังหน่วยง�น
ต�มลำ�ดับชั้น คือ สำ�นักทะเบียนจังหวัด หรือสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นคร แล้วแต่กรณี ต�มแนวท�งที่            
สำ�นักทะเบียนกล�งได้ว�งแนวท�งก�รปฏิบัติไว้แล้ว
   ๒. กรณีร�ษฎรไปร้องเรียนที่สำ�นักทะเบียนกล�ง หรือมีหนังสือร้องเรียนว่�สำ�นักทะเบียนใด                
ปฏิเสธไม่ดำ�เนินก�รให้เมื่อร�ษฎรไปร้องขอทำ� หรือแก้ไขข้อผิดพล�ดบกพร่องของหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎร                    
ห�กสำ�นักทะเบียนกล�งตรวจพบว่�สำ�นักทะเบียนที่ให้ก�รปฏิเสธ เป็นสำ�นักทะเบียนที่ต้องมีหน้�ที่รับผิดชอบ   
ในก�รดำ�เนนิก�รในเร่ืองนัน้ๆ สำ�นกัทะเบยีนกล�งจักแจ้งใหส้ำ�นักทะเบยีนจังหวดั หรอืสำ�นักทะเบยีนกรงุเทพมห�นคร 
พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รกับเจ้�หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้อง ฐ�นบกพร่องต่อหน้�ที่ต�มสมควรแก่กรณี ซึ่งเมื่อดำ�เนินก�ร                
เป็นประก�รใดแล้ว ขอให้ร�ยง�นผลให้ทร�บด้วยทุกครั้งเพื่อจักได้ดำ�เนินก�รต่อไป

   จึงเรียนม�เพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

   ขอแสดงคว�มนับถือ

 
  

          
   (นายปริญญา  นาคฉัตรีย์)
   อธิบดีกรมก�รปกครอง
   ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. (๐๒) ๒๘๑๓๑๒๑
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๙    สำ�นักทะเบียนกล�ง

               ถนนนครสวรรค ์กท ๑๐๓๐๐

              ๖ กันย�ยน ๒๕๔๔

เรื่อง  ก�รลงร�ยก�รวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

   ด้วยสำ�นักทะเบียนกล�งได้รับก�รห�รือจ�กสำ�นักทะเบียนหล�ยแห่งเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติ                   

ในก�รลงร�ยก�รหรอืแกไ้ขร�ยก�รวนัเดอืนปเีกดิของบคุคลในเอกส�รก�รทะเบยีนร�ษฎร (๑) กรณผีูท่ี้มีร�ยก�ร

วันเดือนปีเกิดท�งจันทรคติแต่ไม่ส�ม�รถเทียบวันเดือนปีท�งสุริยคติได้ เนื่องจ�กปฏิทิน ๒๕๐ ปี ไม่มีวัน ข้�งขึ้น 

ข้�งแรม และเดือน ต�มที่ปร�กฏในหลักฐ�นของผู้ร้องทำ�ให้เทียบได้เฉพ�ะปีพุทธศักร�ชเท่�นั้น หรือ (๒)           

กรณีผู้มีร�ยก�รเฉพ�ะปีเกิดในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรและไม่มีเอกส�รหลักฐ�นอื่นใดที่จะยืนยันวันที่              

และเดือนเกิดที่ถูกต้อง ซึ่งทั้ง ๒ กรณีนี้ผู้ร้องมีคว�มประสงค์ขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมร�ยก�รวันที่             

และเดือนเกิด โดยอ้�งประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ม�ตร� ๑๖ ที่กำ�หนดให้ใช้วันที่ ๑ มกร�คม ของปีเกิด 

นอกจ�กนีย้งัไดต้รวจพบว�่สำ�นกัทะเบยีนหล�ยแห่ง โดยเฉพ�ะสำ�นักทะเบยีนทีป่ฏบิตัภิ�รกจิเกีย่วกบัก�รลงร�ยก�ร

สถ�นะบคุคลสญัช�ตไิทยในทะเบยีนบ�้นใหแ้กบ่คุคลบนพืน้ท่ีสงู หรอืชนกลุม่นอ้ยท่ีไดร้บัอนมัุตใิหมี้สญัช�ตไิทย 

มีก�รปฏิบัติง�นท่ีไม่ถูกต้องในก�รลงร�ยก�รวันเดือนปีเกิดของผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย 

โดยในขั้นตอนก�รให้เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชนต�มแบบ ท.ร. ๙๘ ค และก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) 

ได้มีก�รเติมวันท่ี และเดือนในช่องร�ยก�รวันเดือนปีเกิดโดยพลก�ร ท้ังท่ีร�ยก�รเดิมของบุคคลท่ีปร�กฏใน ท.ร. ๑๓ 

หรือหลักฐ�นเอกส�รอื่นมีเพียงแต่ปี พ.ศ. ที่เกิดเท่�นั้น

   สำ�นักทะเบียนกล�งขอเรียนทำ�คว�มเข้�ใจว่�ก�รลงร�ยก�รหรือแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร 

จะต้องถือต�มข้อเท็จจริงเป็นสำ�คัญโดยมีหลักฐ�นที่น่�เชื่อถือได้ ดังเช่นที่กำ�หนดในระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง 

ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๕ ที่กำ�หนดเรื่องก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในเอกส�ร

ก�รทะเบียนร�ษฎร จะต้องมีก�รยื่นคำ�ร้องพร้อมแสดงหลักฐ�นเอกส�รร�ชก�รที่เช่ือถือได้ เพื่อประกอบก�ร

พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น แต่ถ้�ผู้ร้องไม่มีหลักฐ�นเอกส�รร�ชก�ร น�ยทะเบียน

จะตอ้งเสนอใหน้�ยอำ�เภอพจิ�รณ�สัง่ก�รกอ่นจงึจะดำ�เนนิก�รตอ่ไปได ้ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึก�รใหค้ว�มสำ�คญักบั

เอกส�รร�ชก�รที่ส�ม�รถบ่งบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร�ยก�รบุคคล สำ�หรับกรณีต�มม�ตร� ๑๖ แห่งประมวล

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ที่กำ�หนดว่� “ในกรณีที่รู้ว่�เกิดในเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้น

เป็นวันเกิด  แต่ถ้�พ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอ�ยุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน        

ซึง่เปน็ปทีีบุ่คคลนัน้เกดิ” เป็นก�รกำ�หนดในเร่ืองก�รนับอ�ยุของบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญห�ก�รโต้แย้งท�งข้อกฎหม�ย
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กรณีของบุคคลท่ีไม่ปร�กฏวันที่และเดือนที่เกิด มิใช่ข้อเท็จจริงท่ีบุคคลจะนำ�ม�อ้�งเพื่อขอแก้ไขเปล่ียนแปลง

ร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร ดังน้ัน กรณีบุคคลท่ีมีร�ยก�รในทะเบียนบ้�นระบุเพียงปี พ.ศ. เกิด และไม่มี

เอกส�รร�ชก�รยืนยันวันเดือนปีเกิดท่ีถูกต้อง จึงไม่ส�ม�รถแก้ไขร�ยก�รโดยเติมวันท่ี ๑ มกร�คม ไว้หน้�ปี พ.ศ. เกิด

ในทะเบียนบ้�นได้ 

     จึงเรียนม�เพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป

          ขอแสดงคว�มนับถือ

 

                     

         (นายอนุชา โมกขะเวส)

         รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง ปฏิบัติร�ชก�รแทน

         ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐ - ๒๒๘๑ - ๒๔๘๖

โทรส�ร ๐ - ๒๒๘๑ - ๓๑๒๑ มท. ๕๑๒๓๑
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๔    สำ�นักทะเบียนกล�ง

               ถนนลำ�ลูกก� ปท. ๑๒๑๕๐

              ๒๒ กันย�ยน ๒๕๔๖

เรื่อง   ก�รแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร

เรียน   น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง  ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

    ด้วยสำ�นักทะเบียนกล�งได้รับก�รห�รือแนวท�งปฏิบัติจ�กสำ�นักทะเบียนต่�ง ๆ  รวมถึงก�รร้องทุกข์

จ�กประช�ชนเกี่ยวกับก�รแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร โดยเฉพ�ะเอกส�รสูติบัตร มรณบัตร 

ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนต�ย ซึ่งประช�ชนบ�งร�ยได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่     

สำ�นักทะเบียนที่ข�ดคว�มเข้�ใจระเบียบปฏิบัติ ตัวอย่�งเช่น กรณีน�งกอ ติดต่อขอแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร            

(ท.ร. ๑) ของบุตรที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอซึ่งตนเองและบุตรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น แต่เจ้�หน้�ที่สำ�นักทะเบียน

แจ้งว่�ไม่อ�จดำ�เนินก�รได้ เน่ืองจ�กสูติบัตรท่ีน�งกอ นำ�ม�แก้ไขน้ันได้มีก�รเคลือบพล�สติกไว้ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถแก้ไข

ร�ยก�รในเอกส�รได้และได้แจ้งน�งกอ ให้ไปติดต่อขอแก้ไขทะเบียนคนเกิด (ท.ร. ๑ ตอนท่ี ๒) ท่ีสำ�นักทะเบียนท้องถ่ิน

ซึง่เปน็สำ�นกัทะเบยีนทีจ่ดัทำ�หลกัฐ�นสตูบิตัรใหก้บับตุรของน�งกอ แตเ่มือ่ไดต้ดิต่อขอแก้ไขร�ยก�รต�มคำ�แนะนำ�

ดังกล่�วก็ถูกเจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นปฏิเสธโดยอ้�งระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๑๖                        

ท่ีว่�ก�รแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตรให้ย่ืนคำ�ร้องขอแก้ไขท่ีสำ�นักทะเบียนซ่ึงผู้ร้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น เหตุน้ีทำ�ให้น�งกอ 

ได้รับคว�มเดือดร้อนและเกิดคว�มสับสนต่อก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ท่ี นอกจ�กน้ี ยังมีกรณีอ่ืนอีกท่ีผู้ปฏิบัติง�น

ทะเบียนร�ษฎรยังมีคว�มเข้�ใจไม่ตรงกัน ทำ�ให้ก�รปฏิบัติมีคว�มแตกต่�งไม่เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน ได้แก่ 

ก�รแกไ้ขร�ยก�รในสตูบิตัร หรอืมรณบตัรทีม่รี�ยก�รผดิไปจ�กขอ้เทจ็จรงิ อนัมสี�เหตเุนือ่งม�จ�กก�รสำ�คญัผดิ

ในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง เช่น ในก�รแจ้งเกิด เจ้�บ้�นได้แจ้งชื่อเล่นที่ได้เรียกกันทั่วไปของบิด�เด็กเป็นชื่อบิด�         

ในสูติบัตร โดยไม่ทร�บว่�ชื่อบิด�ของเด็กต�มทะเบียนบ้�นใช้ชื่ออะไร เป็นต้น หรือก�รแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร 

หรือมรณบัตรที่มีร�ยก�รไม่ถูกต้อง อันเนื่องม�จ�กก�รแจ้งคว�มเท็จ เช่น ในก�รแจ้งเกิดได้แจ้งชื่อบุคคลอ่ืน         

ที่เป็นชื่อบิด�ม�รด�ของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิบ�งอย่�งต�มกฎหม�ยโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น น�ยทะเบียน

ส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รดังกล่�วได้หรือไม่ อย่�งไร

   สำ�นักทะเบียนกล�ง ขอเรียนซักซ้อมแนวท�งปฏิบัติที่เกี่ยวกับก�รแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รสูติบัตร 

มรณบตัร ทะเบยีนคนเกดิ หรือทะเบยีนคนต�ย เพือ่ใหน้�ยทะเบยีนถอืปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปในแนวท�งเดยีวกนั ดงันี้

   ๑.  กรณเีอกส�รทะเบยีนร�ษฎรร�ยก�รไม่ครบถ้วน หรอืไมถ่กูตอ้ง อนัเนือ่งม�จ�กก�รคัดลอกร�ยก�ร

ผิดพล�ดหรือก�รลงร�ยก�รผิดที่เกิดจ�กก�รสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง ซึ่งเป็นคว�มผิดพล�ดที่มิได้            

เกิดจ�กก�รทุจริต น�ยทะเบียนส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ไขร�ยก�รให้ถูกต้องตรงต�มข้อเท็จจริงได้ต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๑๕ โดยสำ�นักทะเบียนที่มีหน้�ที่รับผิดชอบ ได้แก่
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        ๑.๑  ก�รแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร (ท.ร. ๑ ท.ร. ๒ ท.ร. ๓ ตอนที่ ๑) หรือมรณบัตร (ท.ร. ๔  และ 

ท.ร. ๕ ตอนท่ี ๑)  สำ�นักทะเบียนแห่งท่ีผู้ร้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�นมีหน้�ท่ีรับผิดชอบต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ 

ข้อ ๑๑๖

        ๑.๒  ก�รแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนคนเกิด (ท.ร. ๑ ท.ร. ๒ ท.ร. ๓ ตอนท่ี ๒) หรือ ทะเบียนคนต�ย 

(ท.ร. ๔ และ ท.ร. ๕ ตอนที่ ๒) สำ�นักทะเบียนแห่งท่ีจัดทำ�เอกส�รดังกล่�วมีหน้�ท่ีรับผิดชอบต�มระเบียบ              

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๑๗

        ๑.๓  เมื่อดำ�เนินก�รแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรแล้ว จะต้องร�ยง�นเพ่ือแก้ไข

ปรับปรุงฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรทุกครั้ง โดยถ้�สำ�นักทะเบียนที่แก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร หรือมรณบัตร         

มิใช่สำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�เอกส�รดังกล่�ว จะต้องแจ้งประส�นก�รแก้ไขร�ยก�รไปยังสำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�                   

เอกส�รน้ัน ๆ  ด้วย เพ่ือให้แก้ไขร�ยก�รในทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนต�ย ส่วนสำ�นักทะเบียนท่ีจะต้องรับผิดชอบ

ก�รร�ยง�นเพื่อแก้ไขปรับปรุงฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร ได้แก่ สำ�นักทะเบียนแห่งที่จัดทำ�และเก็บรักษ�             

ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย โดยถ้�เป็นสำ�นักทะเบียนท่ีปฏิบัติง�นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ร�ยง�น 

ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๘ 

ส่วนสำ�นักทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติง�นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ร�ยง�นเป็นก�รเฉพ�ะร�ยไปยังศูนย์บริห�ร

ก�รทะเบียนภ�คหรือศูนย์ฯ จังหวัด

   ๒.  ก�รบนัทกึก�รแกไ้ขเปลีย่นแปลงร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบยีนร�ษฎร ใหน้�ยทะเบยีนถือปฏิบัติ

ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ข้อ ๑๒๑ โดยใช้วิธีขีดฆ่�ข้อคว�มเดิมที่ผิดพล�ด และเขียนข้อคว�มใหม่              

ที่ถูกต้องด้วยหมึกสีแดง พร้อมลงชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ มิให้ใช้วิธีจัดทำ�เอกส�รขึ้นใหม่                 

ไม่ว่�จะเป็นสำ�นักทะเบียนที่ปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้ปฏิบัติง�นด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ก็ต�ม

   ๓. กรณีประช�ชนนำ�เอกส�รสูติบัตร หรือมรณบัตรที่เคลือบพล�สติกแล้วม�ขอแก้ไขร�ยก�รมิใช่

เป็นเหตุท่ีน�ยทะเบียนจะปฏิเสธก�รดำ�เนินก�รให้ โดยอ้�งว่�ไม่ส�ม�รถบันทึกแก้ไขร�ยก�รลงในเอกส�รดังกล่�วได้ 

สำ�หรับก�รแก้ไขปัญห�กรณีน้ี เมื่อน�ยทะเบียนรับคำ�ร้องและพิจ�รณ�อนุญ�ตให้แก้ไขร�ยก�รได้                                 

ต�มคว�มประสงค์ของผู้ร้องแล้ว ให้น�ยทะเบียนคัดและรับรองสำ�เน�คำ�ร้อง (ท.ร. ๓๑) ท่ีอนุมัติน้ัน มอบให้ผู้ร้อง                

เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นควบคู่สูติบัตร หรือมรณบัตรที่เคลือบพล�สติก และห�กผู้ร้องมีคว�มประสงค์จะได้เอกส�ร

สูติบัตรหรือมรณบัตรท่ีมีร�ยก�รซึ่งน�ยทะเบียนได้แก้ไขแล้ว ให้แนะนำ�ผู้ร้องยื่นเร่ืองขอคัดและรับรองสำ�เน�

ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๒๔-๑๒๗

   ๔.  ก�รขอแก้ไขเปล่ียนแปลงร�ยก�รในสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนต�ย 

เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงร�ยก�รของบุคคลภ�ยหลังจ�กน�ยทะเบียนได้จัดทำ�เอกส�รดังกล่�ว ตัวอย่�งเช่น 

น�ยอำ�แดง ได้แจ้งก�รเกิดของบุตร และน�ยทะเบียนได้จัดทำ�สูติบัตรให้แล้ว ต่อม�ภ�ยหลังน�ยอำ�แดง ได้เปล่ียนช่ือตัว

เป็นน�ยพงษ์ศักดิ์ และได้นำ�หลักฐ�นใบสำ�คัญก�รเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช. ๓) ไปติดต่อขอแก้ไขร�ยก�รชื่อของตน

ในสตูบิตัรของบตุรจ�ก “อำ�แดง” เปน็ “พงษ์ศักด์ิ” เป็นต้น กรณเีช่นนีไ้มส่�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ เนือ่งจ�กร�ยก�ร

ในสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนต�ย ถือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะที่มีก�ร

จัดทำ�เอกส�รดังกล่�ว ซ่ึงเป็นร�ยก�รท่ีถูกต้องแล้วห�กผู้ร้องมีคว�มประสงค์จะแก้ไขร�ยก�รให้ดำ�เนินก�รแก้ไขได้

เฉพ�ะร�ยก�รในทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�งเท่�นั้น
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   ๕.  กรณเีอกส�รก�รทะเบยีนร�ษฎรมรี�ยก�รไมถ่กูตอ้ง อนัเนือ่งม�จ�กก�รแจง้ขอ้คว�มหรอืร�ยก�ร

อันเป็นเท็จ หรือมีเจตน�ทุจริต น�ยทะเบียนจะแก้ไขร�ยก�รในเอกส�รดังกล่�วไม่ได้ วิธีปฏิบัติสำ�หรับกรณีนี้      

น�ยทะเบียนจะต้องสอบสวนและรวบรวมพย�นหลักฐ�นให้ได้ข้อเท็จจริงว่�ร�ยก�รหรือข้อคว�มใดในเอกส�ร

ก�รทะเบียนร�ษฎรที่มีก�รแจ้งเท็จ และร�ยก�รท่ีเป็นจริงคืออะไร แล้วแจ้งคว�มดำ�เนินคดีอ�ญ�กับผู้แจ้ง             

ฐ�นแจ้งข้อคว�มอันเป็นเท็จต่อเจ้�พนักง�นต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๒๖๗ สำ�หรับเอกส�รก�ร         

ทะเบียนร�ษฎรที่มีร�ยก�รไม่ถูกต้องดังกล่�ว ให้น�ยทะเบียนอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติ

ก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ สั่งยกเลิก และดำ�เนินก�รจัดทำ�เอกส�รใหม่ให้ถูกต้องต�มระเบียบต่อไป 

     จึงเรียนม�เพื่อโปรดแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ และสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ

ถือปฏิบัติต่อไป

   ขอแสดงคว�มนับถือ

 
                

   (นายสุรชัย ศรีสารคาม)

    รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง ปฏิบัติร�ชก�รแทน

     ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐ - ๒๗๙๑ - ๗๓๑๕ - ๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๖       สำ�นักทะเบียนกล�ง

         ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

   ๔ ตุล�คม ๒๕๕๐

เรื่อง ก�รแก้ไขปรับปรุงร�ยก�รบุคคลที่มีวันเดือนปีเกิดท�งจันทรคติ

เรียน น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้�งถึง  หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษ�ยน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งม�ด้วย  คู่มือโปรแกรมก�รแก้ไขร�ยก�รบุคคล ทร. ๙๗ จำ�นวน ๑ ชุุด

 ต�มทีส่ำ�นกัทะเบยีนกล�ง ไดแ้จ้งสำ�นกัทะเบยีนอำ�เภอและสำ�นักทะเบยีนทอ้งถ่ินดำ�เนนิก�รต�มโครงก�ร

สำ�รวจตรวจสอบและก�รแก้ไขปรับปรุงร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�นเพื่อสนับสนุนก�รจัดทำ�ประช�มติและ

ก�รเลือกตั้ง ประจำ�ปี ๒๕๕๐ โดยเน้นก�รตรวจสอบร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�นที่มีลักษณะเสี่ยงต่อก�ร

ทำ�ให้ฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ๒ กลุ่มเป้�หม�ย ได้แก่ (๑) ทะเบียนบ้�นท่ีเป็นหน่วยทห�ร 

สถ�นที่ร�ชก�ร สถ�นศึกษ�และวัดที่มีผู้อยู่อ�ศัยจำ�นวนม�กตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป และ (๒) ร�ยก�รบุคคลที่มี

วันเดือนปีเกิดเป็นระบบจันทรคติ ร�ยละเอียดต�มหนังสืออ้�งถึง นั้น

 สำ�นักทะเบียนกล�งได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�ร ฯ ดังกล่�ว ปร�กฏว่�มีก�รตรวจสอบ

บ้�นต�มกลุ่มเป้�หม�ย จำ�นวน ๑,๐๘๙ หลังค�เรือน ได้ปรับปรุงแก้ไขร�ยก�รบุคคลในบ้�นจำ�นวน ๔๐,๕๑๗ 

ร�ย สำ�หรบับคุคลทีม่วีนัเดอืนปเีกดิท�งจนัทรคติต�มบญัชทีีป่ระมวลผลจ�กฐ�นขอ้มลูก�รทะเบียนร�ษฎร จำ�นวน 

๑๕๕,๘๗๑ ร�ย มีผู้ขอแก้ไขร�ยก�ร จำ�นวน ๖๐๔ ร�ย ส่วนจำ�นวนบุคคลที่ไม่มีก�รติดต่อขอดำ�เนินก�รใด ๆ 

กับสำ�นักทะเบียน ได้ถูกจำ�หน่�ยชื่อจ�กฐ�นข้อมูล ฯ แล้ว อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยหลังก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�ร ฯ 

ดังกล่�ว ปร�กฏว่�มีบุคคลที่มีวันเดือนปีเกิดท�งจันทรคติซึ่งถูกจำ�หน่�ยชื่อจ�กฐ�นข้อมูลเนื่องจ�กไม่ได้ติดต่อ

ขอแกไ้ขร�ยก�รให้ถกูตอ้งเป็นจำ�นวนม�กแจง้ขอคนืร�ยก�รบคุคล ซึง่ก�รดำ�เนนิก�รเร่ืองนีส้ำ�นกัทะเบยีนจะตอ้ง

สอบสวนข้อเท็จจริงให้ปร�กฏว่�ผู้ที่ ี ่ขอคืนร�ยก�รเป็นบุคคลเดียวกับร�ยก�รบุคคลที่ถูกจำ�หน่�ย แล้วร�ยง�น

ไปยังสำ�นักทะเบียนกล�งเพื่อคืนร�ยก�รบุคคลให้กับสำ�นักน�ยทะเบียนก่อนที่จะดำ�เนินก�รแก้ไขร�ยก�ร

วันเดือนปีเกิดได้ ซึ่งสำ�นักทะเบียนกล�งพิิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนดังกล่�วทำ�ให้เกิด

คว�มล่�ช้�ในก�รปฏิบัติง�น จึงได้จัดทำ�คำ�สั่งให้สำ�นักทะเบียนส�ม�รถดำ�เนินก�รขอคืนร�ยก�รบุคคลที่ถูก

จำ�หน�่ยชือ่เนือ่งจ�กมวีนัเดอืนปเีกดิเปน็ระบบจนัทรคตแิละไดเ้ทยีบวนัเดอืนปเีกดิเปน็ระบบสรุยิคตแิลว้ไดจ้�ก

ระบบคอมพิวเตอร์ของสำ�นักทะเบียนที่ผู้นั้นเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้�นครั้งสุดท้�ยก่อนถูกจำ�หน่�ย และได้ส่ง

ชุดคำ�สั่งดังกล่�วให้สำ�นักทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ปร�กฏร�ยละเอียดต�มคู่มือโปรแกรมก�รแก้ไขร�ยก�รบุคคล 

ทร. ๙๗ ที่ส่งม�พร้อมนี้ อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นกรณีดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มะเอียดรอบคอบ

และป้องกันมิให้เกิดจ�กคว�มผิดพล�ดอันจะทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่บุคคลอื่นและร�ชก�ร จึงขอให้

สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นคร สำ�เน�คู่มือโปรแกรมก�รแก้ไขร�ยก�รบุคคล ฯ 

แจง้สำ�นกัทะเบยีนทกุแหง่ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบทร�บและถือปฏิบติัรวมทัง้ให้สัง่กำ�ชบัน�ยทะเบยีนตรวจพสิจูน์
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ตัวบุคคลที่ขอคืนร�ยก�รให้ถูกต้องตรงต�มคว�มเป็นจริงด้วยคว�มรอบคอบรัดกุม และให้น�ยทะเบียนอำ�เภอ 

น�ยทะเบียนท้องถิ่นหรือหัวหน้�ฝ่�ยทะเบียนใส่รหัสประจำ�ตัวในขั้นตอนก�รขอคืนร�ยก�รบุคคลดว้ยตนเอง

ทุกร�ย

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

 ขอแสดงคว�มนับถือ

 (น�ยศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์)

 รองผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง ปฏิบัติร�ชก�รแทน

 ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง 

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒                                                 สำ�นักทะเบียนกล�ง
                                                                   ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

                                              ๒๗ มกร�คม ๒๕๕๔

เรื่อง  ก�รเปลี่ยนสถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎรกรณีบุคคลที่ไม่ได้สัญช�ติไทยซึ่งมีบิด�หรือม�รด�สัญช�ติไทย

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง  ๑. พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔            
  พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๒. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๓. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะบุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคล
  บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวท�งปฏิบัติกรณีก�รเปล่ียนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลอันเน่ืองม�จ�กก�รได้สัญช�ติไทย
   ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ

        ด้วยสำ�นักทะเบียนกล�งได้รับก�รห�รือแนวท�งปฏิบัติกรณีบุคคลท่ีมีร�ยก�รในเอกส�รทะเบียนร�ษฎร
ระบุว่�ไม่ได้สัญช�ติไทยหรือสัญช�ติอื่น ต่อม�ได้รับสัญช�ติไทยโดยผลของกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติหรือโดยก�ร
พิสูจน์จ�กพย�นหลักฐ�น เช่น ผลก�รตรวจส�รพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น บุคคลดังกล่�วจะขอแก้ไขร�ยก�ร
สญัช�ตแิละเลขประจำ�ตวัประช�ชนในเอกส�รทะเบยีนร�ษฎรทีม่อียูเ่ดิมไดห้รอืไม ่ และจะตอ้งดำ�เนนิก�รอย่�งไร
       สำ�นักทะเบียนกล�งได้ตรวจสอบกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่�ตั้งแต่ประก�ศใช้                

พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหม�ยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซ่ึงได้มีก�รแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วส�มคร้ัง 
คือฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ของก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดจ�กเดิมท่ีกำ�หนดให้บุคคลท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยทุกคนเป็นผู้มีสัญช�ติไทย
โดยก�รเกิด (ยกเว้นเฉพ�ะผู้ที่เป็นบุตรของคนต่�งด้�วซึ่งปฏิบัติหน้�ท่ีท�งทูตหรือกงสุลหรือเป็นพนักง�น             
ขององค์ก�รระหว่�งประเทศต�มม�ตร� ๘) ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะของก�รถอนสัญช�ติไทย                 
หรือไม่ให้สัญช�ติไทยแก่บุคคลบ�งประเภท และก�รให้คืนสัญช�ติไทยแก่บุคคลบ�งประเภท อ�ทิ ก�รถอนสัญช�ติไทย
ของบุคคลที่เคยได้สัญช�ติไทยเพร�ะเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗                       
ลงวันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๑๕ ซึ่งทำ�ให้บุคคลที่มีบิด�หรือม�รด�สัญช�ติไทยบ�งส่วนต้องถูกถอนสัญช�ติไทย         

จนกระทั่งประก�ศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ถูกยกเลิกและได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ             
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้มีบทบัญญัติให้บุคคลท่ีมีบิด�โดยชอบด้วยกฎหม�ยหรือม�รด�เป็นคนสัญช�ติไทย
ได้คืนสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด หรือก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑   ซ่ึงมีบทบัญญัติ
ต�มม�ตร� ๒๓ ให้คืนสัญช�ติไทยแก่บุคคลที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยแต่ไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศ                
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่�วที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยด้วย เป็นต้น นอกจ�กนี้          
ยงัมกีรณีก�รแกไ้ขสถ�นะบคุคลจ�กผูท้ีไ่มไ่ดส้ญัช�ตไิทยเปน็ผูม้สีญัช�ตไิทยอนัเนือ่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะ
เป็นผูม้สีญัช�ติไทยของบดิ�ม�รด�ซึง่สง่ผลถึงสญัช�ตขิองบตุร  และก�รพสิจูนจ์�กพย�นหลกัฐ�นทีส่�ม�รถยืนยัน        
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ได้ว่�บุคคลดังกล่�วเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด เช่น บุตรของบิด�ม�รด�ท่ีได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓        
ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ หรือช�วไทยภูเข�ที่ได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนร�ษฎร
ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะบุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคล             
บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่�ว เป็นต้น
       สำ�หรับแนวท�งปฏิบัติในก�รเปล่ียนสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลท่ีเคยได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร
เป็นผู้ไม่มีสัญช�ติไทย ต่อม�ได้รับสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มกฎหม�ยหรือได้รับก�รพิสูจน์จ�กพย�นหลักฐ�น
ว่�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย บุคคลดังกล่�วย่อมส�ม�รถร้องขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะของตน           
ในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรได้ ซึ่งในก�รปฏิบัติโดยสรุปนั้น น�ยทะเบียนจะต้องดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ร�ยก�รสัญช�ติและเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้ถูกต้องต�มสถ�นะท่ีแท้จริงของบุคคลน้ัน โดยถ้�เป็นบุคคลท่ีมีร�ยก�ร
ในทะเบยีนบ�้น ท.ร. ๑๓ หรอืทะเบยีนประวตั ิท.ร. ๓๘ หรอื ท.ร. ๓๘ ก แลว้แตก่รณนี�ยทะเบยีนจะตอ้งจำ�หน�่ย
ร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมแล้วจัดทำ�เอกส�รทะเบียนร�ษฎรให้ใหม่ ด้วยก�รเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น 
ท.ร. ๑๔ และกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ในสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทย แต่ถ้�บุคคลดังกล่�วมีร�ยก�ร
ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๓ เลข ๔ หรือเลข ๕ น�ยทะเบียนจะดำ�เนินก�ร
แก้ไขร�ยก�รสัญช�ติในทะเบียนบ้�นให้ถูกต้อง เว้นแต่กรณีบุคคลท่ีได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ 
แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่น�ยทะเบียนจะต้องกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่
เปน็บคุคลประเภท ๘ (กลุม่ ๗๓) และเมือ่ได้แกไ้ขเปล่ียนแปลงสถ�นะของบคุคลในเอกส�รทะเบยีนร�ษฎรแลว้ 
ให้แนะนำ�บุคคลนั้นส่งคืนใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วแก่น�ยทะเบียนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียน                 
คนต�่งด�้วดว้ย ทัง้นี ้สำ�นกัทะเบยีนกล�งไดจ้ดัทำ�แนวท�งปฏบิตัใินเรือ่งดงักล�่วปร�กฎต�มเอกส�รทีส่่งม�พร้อม
หนังสือนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ก�รปฏิบัติของสำ�นักทะเบียนเป็นไปด้วยคว�มถูกต้องในแนวท�งเดียวกัน จึงขอให้               
สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่ง        
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจแนวท�งปฏิบัติต�มท่ีแจ้งไว้ในเอกส�รดังกล่�ว และถือปฏิบัติต่อไป

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

        ขอแสดงคว�มนับถือ

                    
  
        (นายมงคล   สุระสัจจะ)
        อธิบดีกรมก�รปกครอง

        ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ – ๖                            

โทรส�ร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕
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แนวทางปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนของบุคคล

อันเนื่องมาจากการได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

สภาพข้อเท็จจริง

  ๑. ก�รแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ของก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดตั้งแต่ก�รประก�ศใช้              

พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหม�ยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซ่ึงในมีก�รแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง                   

ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกรณีที่กระทบต่อร�ยก�รทะเบียนร�ษฎรซึ่งจะต้องแก้ไข พอสรุปเป็นกรณีต่�งๆ ได้ดังนี้ 

              ๑.๑ บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ได้แก่บุคคลที่เกิด                       

ในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีม�รด�สัญช�ติไทยจดทะเบียนสมรส กับบิด�เป็นคนต่�งด้�ว

ท่ีไม่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถิ่นท่ีอยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวประช�ชน               

คนต่�งด้�ว) ย่อมไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑) 

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ได้สัญช�ติไทย       

ย้อนต้ังแต่เกิดต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

   ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยแจ้งก�รเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคล                  

ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น

จะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติ

สัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดเน่ืองจ�กมีม�รด�                 

สัญช�ติไทย ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้นโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคล               

และเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก           

เป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตร น�ยทะเบียนจะต้องหม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทย                   

และก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้

        ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๑ เช่น น�ยสันที เกิดที่จังหวัดเชียงร�ย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗         

โดยมีม�รด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทยจดทะเบียนสมรสกับบิด�ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มจีนฮ่ออิสระ น�ยสันที                       

จะไม่ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑)                

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยม�ตร� ๑๐ กำ�หนดให้ก�รได้สัญช�ติไทยมีผลตั้งแต่น�ยสันทีเกิด ดังนั้น 

ถ้�น�ยสันทีย่ืนคำ�ร้องขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของตน น�ยทะเบียน       

จะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๖ หรือ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ 

ข้อ ๑๐๓ โดยเพ่ิมช่ือน�ยสันทีเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก

เป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตรให้หม�ยเหตุก�รสัญช�ติไทยและก�รกำ�หนด                                           

ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้
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        ๑.๒ บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ได้แก่บุคคลที่เกิด                

ในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีบิด�สัญช�ติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับม�รด�           

เป็นคนต่�งด้�วท่ีไม่ได้รับอนุญ�ตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถ่ินท่ีอยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัว         

คนต่�งด้�ว) ย่อมไม่ได้รับสัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้สัญช�ติไทย                   

ต�มม�ตร� ๗ (๒)  แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

         ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยแจ้งเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคล                 

ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น

จะได้รับก�รเพิ่มช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศ ใช้            

พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดเนื่องจ�ก

เป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยและไม่ใช่บุคคลซึ่งไม่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง ซึ่งน�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้นโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีต�ม ๑.๑

          ตวัอย�่งของกรณบีคุคลต�ม ๑.๒ เชน่ น�งส�วอรนลนิ เกดิทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๓ 

โดยขณะเกิดมีบิด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับม�รด�ซึ่งเป็นคนสัญช�ติล�วท่ีเข้�ม�อยู่                   

ในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย น�งส�วอรนลิน จะไม่ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่        

๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ ดังนั้น          

ถ้�น�งส�วอรนลินย่ืนคำ�ร้องขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของตน น�ยทะเบียน

จะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๖ หรือ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ

ข้อ ๑๐๓ โดยเพิ่มชื่อน�งส�วอรนลินเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ให้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตร ให้หม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนด

ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้

            ๑.๓ บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร ได้แก่

บุคคลที่เกิดนอกร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีม�รด�สัญช�ติไทย บิด�สัญช�ติอื่น                 

ย่อมไม่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๒) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และจะได้สัญช�ติไทย           

ต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕                    

โดยให้ได้สัญช�ติไทยย้อนตั้งแต่เกิดต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

              ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๓                      

ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๒)                

พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดเนื่องจ�กมีม�รด�สัญช�ติไทย ซึ่งน�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้นโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม    

แล้วเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�

ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคล               

ดงักล�่วมีสตูบิตัรไมว่�่จะเปน็สตูบิตัรทีอ่อกโดยสถ�นเอกอคัรร�ชทตูไทย หรอืหลกัฐ�นก�รเกดิทีอ่อกต�มกฎหม�ย

ของต่�งประเทศซึ่งแปลเป็นภ�ษ�ไทยและรับรองคำ�แปลโดยกระทรวงก�รต่�งประเทศ น�ยทะเบียนจะต้อง

หม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทย และก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อม               

ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย
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             ตวัอย่�งของกรณีบคุคลต�ม ๑.๓ เชน่ น�ยบอ๊บบี ้เกดิทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ� เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๒๕ 

โดยมีม�รด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย จดทะเบียนสมรสกับบิด�ซ่ึงเป็นคนสัญช�ติอเมริกัน น�ยบ๊อบบ้ี จะไม่ได้สัญช�ติไทย

ต้ังแต่เกิดจนถึงวันท่ี ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑) ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ 

โดยม�ตร� ๑๐ กำ�หนดให้ก�รได้สัญช�ติไทยมีผลต้ังแต่น�ยบ๊อบบ้ีเกิด ดังน้ัน ถ้�น�ยบ๊อบบ้ียื่นคำ�ร้องขอให้                

น�ยทะเบียนแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของตนซ่ึงเคยได้รับก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น 

ท.ร. ๑๓ เป็นบุคคลประเภท ๖ น�ยทะเบียนจะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลใน ท.ร. ๑๓ แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๐๓ โดยเพิ่มชื่อน�ยบ๊อบบี้เข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย 

ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร (ถ้�มี) พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้

   ๑.๔ บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 

บคุคลทีเ่กดินอกร�ชอ�ณ�จกัรไทย โดยมบีดิ�สญัช�ตไิทยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัม�รด�สญัช�ตอิืน่ ยอ่มไมไ่ด้

สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)                 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ถ้�ส�ม�รถพิสจูนค์ว�มสัมพนัธก์�รเปน็บดิ�และบุตรต�มวิธกี�รทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง

โดยให้ได้สัญช�ติไทยย้อนตั้งแต่เกิดต�มม�ตร� ๒๑ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

             ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑                    

บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดถ้�ส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ตนเป็นบุตรของบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทย                       

ซ่ึงน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลน้ันโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีต�ม ๑.๓ 

             ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๔ เช่น น�ยประสิทธิ์  เกิดที่ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบิด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับม�รด�ซ่ึงเป็น                

คนสัญช�ติล�ว น�ยประสิทธ์ิ จะไม่ได้สัญช�ติไทยต้ังแต่เกิดจนกว่�จะพิสูจน์คว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�และบุตรกับบิด�

ซ่ึงมีสัญช�ติไทยต�มวิธีก�รท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ วรรคสอง ต้ังแต่วันท่ีผ่�นก�ร

พิสูจน์คว�มเป็นบิด�และบุตร โดยม�ตร� ๒๑ กำ�หนดให้ก�รได้สัญช�ติไทยมีผลตั้งแต่น�ยประสิทธิ์เกิด ดังนั้น 

ถ้�น�ยประสิทธิ์ยื่นคำ�ร้องพร้อมหนังสือรับรองผลก�รพิสูจน์คว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�และบุตรซ่ึงพนักง�น          

เจ้�หน�้ท่ีออกให ้เพือ่ขอใหน้�ยทะเบยีนแกไ้ขสถ�นะท�งทะเบยีนในเอกส�รทะเบยีนร�ษฎรของตน น�ยทะเบียน

จะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลต�มเลข ๑๓ หลักเดิม ซึ่งอ�จจะเป็นรหัสบุคคลประเภท ๖ หรือประเภท ๐               

(กรณีได้รับก�รสำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ฯ) แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๐๓ โดยเพ่ิมช่ือ                 

น�ยประสิทธ์ิ เข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคล

ประเภท ๕ และหม�ยเหตกุ�รไดส้ญัช�ตไิทยและก�รกำ�หนดใหเ้ลขประจำ�ตวั ๑๓ หลกัใหมไ่วด้�้นหลงัของสตูบิตัร 

(ถ้�มี) พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้

         ๑.๕ บุคคลตามมาตรา ๒๓ ได้แก่บุคคลท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์  ๒๕๓๕ 

โดยมีบิด�และม�รด�เป็นคนต่�งด้�วที่ไม่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่

หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว) ย่อมไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้

สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ได้สัญช�ติไทยต้ังแต่                    

วันท่ี  ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑
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          ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติและเคยแจ้ง
ก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ 
หรือถ้�ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ 
หรือถ้�เป็นบุตรของคนต่�งด้�วท่ีเข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือชนกลุ่มน้อย                
ที่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน            
(ท.ร. ๐๓๑) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นหรือได้รับ             
ก�รสำ�รวจจดัทำ�ทะเบียนบุคคลทีไ่มม่สีถ�นะท�งทะเบยีนต�มยทุธศ�สตรฯ์ จะไดร้บัก�รบนัทกึจดัทำ�ทะเบยีนประวติั 
ท.ร. ๓๘ ก ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ และเมื่อมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดถ้�ผ่�นก�รตรวจสอบคุณสมบัติ         
และได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียน            
ของบุคคลนั้นโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิมแล้วเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔            
ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕               
ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๗๓)
              ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๕ เช่น น�ยกิสัน เกิดที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗          
โดยมีบิด�และม�รด�เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มล�วอพยพท่ีเข้�ม�อ�ศัยในร�ชอ�ณ�จักรไทย น�ยกิสัน จะไม่ได้สัญช�ติไทย
ตั้งแต่เกิด และเมื่อน�ยอำ�เภออนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ บุคคลดังกล่�วจะได้สัญช�ติไทย
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ โดยน�ยทะเบียนจะแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎร          
ของน�ยกสัิน ดว้ยก�รจำ�หน�่ยร�ยก�รบคุคลต�มเลข ๑๓ หลกัเดิมแลว้เพ่ิมชือ่บคุคลดังกล่�วเข้�ในทะเบยีนบ�้น 
ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก        
เป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๗๓
           ๑.๖ บุตรของบุคคลตามมาตรา ๒๓ และไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ได้แก่บุตร
ของบุคคลต�ม ๑.๕ ท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ และไม่ได้สัญช�ติไทย                   
ต�มม�ตร� ๗ ทวิ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕                     
เนื่องจ�กบิด�หรือม�รด�อีกฝ่�ยหนึ่งเป็นคนต่�งด้�วต�มม�ตร� ๗ ทวิ (๑) (๒) หรือ (๓) จะได้สัญช�ติไทย           
ต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่วันที่                 
๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ 
            ถ�้บคุคลดงักล�่วข�้งตน้เปน็บุตรของชนกลุ่มน้อยทีเ่กดิในร�ชอ�ณ�จกัรไทยและไดร้บัก�รจดัทำ�
ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว 
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้�ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว 
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ หรือถ้�เป็นบุตรของคนต่�งด้�วหรือชนกลุ่มน้อยที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย              
แต่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน        
(ท.ร. ๐๓๑)ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นหรือได้รับก�ร
สำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนต�มยุทธศ�สตร์ฯ จะได้รับก�รบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
ท.ร. ๓๘ ก ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ และเมื่อมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดถ้�ผ่�นก�รตรวจสอบคุณสมบัติ         
และได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียน             
ของบุคคลนั้นโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีต�ม ๑.๕
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                ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๖ เช่น เด็กช�ยวิษณุ ซ่ึงได้รับก�รสำ�รวจบุคคลไม่มีสถ�นะ           

ท�งทะเบียนต�มยุทธศ�สตร์ ฯ เป็นบุคคลประเภท ๐  เกิดที่จังหวัดก�ญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีบิด�

และม�รด�เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้หลบหนีเข้�เมืองจ�กพม่�ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย เด็กช�ยวิษณุ จะไม่ได้

สัญช�ติไทยตั้งแต่เกิดและเมื่อน�ยอำ�เภออนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ บุคคลดังกล่�วจะได้

สัญช�ติไทยต้ังแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ โดยน�ยทะเบียนจะแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�ร                 

ทะเบียนร�ษฎรของเด็กช�ยวิษณุด้วยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลใน ท.ร. ๙๘ ก ต�มเลข ๑๓ หลักเดิม                        

แล้วเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียน

กล�งฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๗๓

  ๒. นอกจ�กก�รแก้ไขร�ยก�รทะเบียนร�ษฎรเนื่องจ�กก�รแก้ไขหลักเกณฑ์ก�รได้สัญช�ติไทย                

โดยก�รเกิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติแล้ว ยังมีกรณีก�รแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนเนื่องจ�กก�รพิสูจน์ว่�               

เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด และก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทยของบิด�ม�รด� พอสรุปได้ ดังนี้

   ๒.๑ ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มระเบียบ                

สำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะของบุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยถ้�ผู้ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยเป็นช�วไทยภูเข� ๙ เผ่� ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้�) 

อ�ข่� (อีก้อ) ล�หู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ (ถิ่น) ขมุ และมล�บรี (คนตองเหลือง) จะมีทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ 

หรอืทะเบยีนประวตั ิหรอืไมม่เีอกส�รทะเบยีนร�ษฎรกไ็ด ้แตถ่�้ผูข้อเปน็บคุคลบนพืน้ทีส่งู เชน่ ไทยใหญ ่เป็นต้น 

จะต้องมีทะเบียนประวัติที่ร�ชก�รได้จัดทำ�ไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคล

ประเภท ๖ หรือ ๗ ท้ังน้ีบุคคลท่ีได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มระเบียบดังกล่�วถือว่�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย

โดยก�รเกิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติเนื่องจ�กเป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไข

สถ�นะท�งทะเบยีนของบคุคลนัน้โดยปฏบิติัต�มระเบยีบสำ�นกัทะเบียนกล�งว�่ดว้ยก�รพจิ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะ

บุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ โดยจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�

ตัว ๑๓ หลักเดิมแล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะของบุคคลสัญช�ติไทยกำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ 

หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๘๔) และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตร น�ยทะเบียนจะต้องหม�ยเหตุก�รได้

สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี

กำ�กับไว้ด้วย

   ตัวอย่�งของกรณบุีคคลต�ม ๒.๑ เชน่ น�งส�วหมีจ่ ูเกดิทีจ่งัหวดัแมฮ่่องสอน เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๐ 

มีช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ โดยมีบิด�ม�รด�เป็นช�วเข�ช�ติพันธ์ุอ�ข่�ซ่ึงเกิดท่ีจังหวัดเชียงร�ยเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๑๐ 

น�งส�วหม่ีจู ย่อมส�ม�รถขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนร�ษฎรต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

และเม่ือน�ยอำ�เภออนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มคำ�ขอแล้ว บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันที่น�งส�วหม่ีจูเกิด โดยน�ยทะเบียนจะแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของ

น�งส�วหมีจ่ ูดว้ยก�รเพิม่ชือ่บคุคลดงักล�่วเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสญัช�ตไิทยต�มระเบยีบ

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๒๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๘๔) และหม�ยเหตุ

ก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ด้�นหลังของสูติบัตร (ถ้�มี)  พร้อมลงล�ยมือช่ือ

และวันเดือนปีกำ�กับไว้
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   ๒.๒ บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากบิดาหรือมารดาได้สัญชาติไทย ได้แก่       

บุคคลที่ได้รับก�รแจ้งเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นในสถ�นะเป็นผู้ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย หรือบุคคลที่ได้รับก�ร

บันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติเป็นแรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง (ท.ร. ๓๘) หรือเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน 

(ท.ร. ๓๘ ก) ต่อม�บิด�หรือม�รด�ได้สัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติและเป็นการได้สัญชาติไทยก่อน          

วันท่ีบุคคลน้ันเกิด ย่อมส่งผลทำ�ให้บุคคลดังกล่�วได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ (๑) หรือ (๒)               

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งน�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลน้ันโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม               

แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�ร             

จัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคล

ดงักล�่วมสีตูบิตัร น�ยทะเบยีนจะตอ้งหม�ยเหตกุ�รไดส้ญัช�ตไิทยและก�รกำ�หนดใหเ้ลขประจำ�ตวั ๑๓ หลกัใหม่

ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย

   ตวัอย�่งของกรณบีคุคลต�ม ๒.๒ เชน่ เด็กหญงิไทยซ�น เกิดท่ีจงัหวัดระนอง เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยขณะเกิดม�รด�มีร�ยก�รในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ระบุสัญช�ติพม่� และไม่ปร�กฏร�ยก�รบิด� เด็กหญิงไทซ�น

จงึไดร้บัแจง้ก�รเกดิต�มสตูบิตัร ท.ร. ๓ เปน็ผูไ้มไ่ด้สญัช�ตไิทย ต่อม�ม�รด�ของเด็กหญงิไทซ�นได้รบัก�รแกไ้ข

ร�ยก�รสัญช�ติเป็นไทยเนื่องจ�กเป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยมีบิด�สัญช�ติไทย กรณีดังกล่�วส่งผลทำ�ให้

เด็กหญิงไทซ�นเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�ร                

ทะเบียนร�ษฎรของเด็กหญิงไทซ�น ด้วยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๗ ใน ท.ร. ๑๓ แล้วเพิ่มชื่อบุคคล

ดังกล่�วเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๑๐๓ 

กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร ท.ร. ๓ พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ หรือ

   กรณีเด็กช�ยม�รวย เกิดที่จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขณะเกิดม�รด�มีร�ยก�ร         

ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ระบุสัญช�ติเวียดน�ม ส่วนบิด�มีร�ยก�รในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก เป็นบุคคล        

ที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน เด็กช�ยม�รวยจึงได้รับแจ้งก�รเกิดต�มสูติบัตร ท.ร. ๓  เป็นผู้ไม่ได้สัญช�ติไทย          

ต่อม�ม�รด�ของเด็กช�ยม�รวยได้ย่ืนคำ�ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ          

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติจ�กน�ยอำ�เภอเมื่อวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๓ กรณีดังกล่�วส่งผลทำ�ให้

เด็กช�ยม�รวย เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจ�กก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ของม�รด�มีผลต้ังแต่                          

วันท่ี ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑  ซึ่งเป็นก�รได้สัญช�ติไทยก่อนที่เด็กช�ยม�รวยเกิด ดังนั้น น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไข

สถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของเด็กช�ยม�รวย ด้วยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๗ ใน 

ท.ร. ๑๓ แล้วเพ่ิมชื่อบุคคลดังกล่�วเข้�ม�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบ                  

สำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขปนะจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหม�ยเหตุก�รให้ได้สัญช�ติไทย             

และก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร ท.ร. ๓ พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียน          

และวันเดือนปีกำ�กับไว้
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   ๒.๓ บุคคลท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนสัญชาติไทย ได้แก่บุคคลท่ีได้รับก�รบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ

เป็นบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ท.ร. ๓๘ ก) เน่ืองจ�กน�ยทะเบียนไม่รับแจ้งก�รเกิดหรือเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น

ให้ต�มคำ�ร้องเพร�ะพย�นหลักฐ�นไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติต�มม�ตร� ๑๙/๒                   

แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อม�บุคคล          

ดังกล่�วส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ตนเป็นผู้มีสัญช�ติไทย น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้น

โดยก�รยกเลิกทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก รวมท้ังจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม               

แลว้ดำ�เนนิก�รจดัทำ�เอกส�รทะเบยีนร�ษฎรให้ใหม ่โดยถ้�ก�รถกูบนัทกึเปน็บคุคลประเภท ๐ เป็นผลม�จ�กก�ร

ขอแจ้งก�รเกิด น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยก�รรับแจ้งก�รเกิดต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�ร           

จัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๗ (คนไทยขอแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด) ข้อ ๕๙ (กรณีเด็กไร้เดียงส�

ในสถ�นสงเคร�ะห์ของรัฐ) หรือข้อ ๕๙/๑ (กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่บุพก�รีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในก�รอุปก�ระของ

สถ�นสงเคร�ะห์) แล้วแต่กรณี แล้วออกสูติบัตร ท.ร. ๒ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๒ 

แล้วเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ หรือถ้�ก�รถูกบันทึกเป็นบุคคลประเภท ๐ เป็นผลม�จ�กก�รขอเพ่ิมช่ือ              

ในทะเบียนบ้�น น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยก�รเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ   

ขอ้ ๙๗ (กรณบีดิ�และม�รด�เปน็ไทย) ข้อ ๙๘ (กรณเีด็กอน�ถ�) หรือขอ้ ๑๐๓ (กรณีบดิ�หรือม�รด�เป็นไทย)  

แล้วแต่กรณี กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ 

   ตวัอย�่งของกรณบีคุคลต�ม ๒.๓ เชน่ น�งส�วจนัตร ีเกดิเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๘ อยูใ่นคว�มอปุก�ระ

ดูแลของสถ�นสงเคร�ะห์เนื่องจ�กถูกบิด�ม�รด�ทอดทิ้งตั้งแต่วัยเย�ว์ โดยไม่ทร�บข้อมูลเก่ียวกับบิด�ม�รด�               

และสถ�นทีเ่กดิของบุคคลดังกล�่ว เมือ่เจ�้หน�้ทีส่ถ�นสงเคร�ะหข์อแจง้ก�รเกิดใหแ้กน่�งส�วจนัตร ีน�ยทะเบียน              

จึงไม่อ�จรับแจ้งก�รเกิดได้เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติ และได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ 

ท.ร. ๓๘  ก ให้กับน�งส�วจันตรี เป็นบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (บุคคลประเภท ๐) ต่อม�ปร�กฏหลักฐ�นว่�

แมข่องน�งส�วจนัตร ีเปน็ผูม้สีญัช�ตไิทย โดยมผีลก�รตรวจดเีอน็เอยนืยนัคว�มสมัพนัธก์�รเปน็ม�รด�และบตุร 

กรณดัีงกล�่วสง่ผลทำ�ให้น�งส�วจันตรีเปน็ผูมี้สญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิต�มม�ตร� ๗ (๑) แหง่พระร�ชบญัญตัสิญัช�ต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจ�กม�รด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย ดังนั้น น�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของน�งส�วจันตรี ด้วยก�รยกเลิกทะเบียนประวัติ         

ท.ร. ๓๘ ก รวมทั้งจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม แล้วดำ�เนินก�รรับแจ้งก�รเกิด            

ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๙/๑ ออกสูติบัตร ท.ร. ๒ 

กรณีบุคคลสัญช�ติไทยแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๒ และเพ่ิมช่ือ      

ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

มกร�คม ๒๕๕๔



241

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๖๓๑๓   กรมก�รปกครอง
       ถนนอษัฎ�งค ์กทม. ๑๐๒๐๐

      ๑๕ มีน�คม ๒๕๕๔

เรื่อง ก�รพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ วรรคสอง
 แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมห�นคร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงกำ�หนดวิธีก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทย
    ของผู้เกิดเพื่อก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒. ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง 
    และวธิกี�รสอบสวนเพือ่สจูนค์ว�มเปน็บดิ�ซึง่มสีญัช�ติไทยของผูเ้กดิเพือ่ก�รไดส้ญัช�ตไิทย
    โดยก�รเกิด ลงวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๕๔

  ต�มที่พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เพ่ิมวรรคสองของม�ตร� ๗ กำ�หนดให้บุตรท่ีเกิดจ�กบิด�สัญช�ติไทยซ่ึงมิใช่บิด�ท่ีชอบด้วยกฎหม�ย 
(บิด�ต�มข้อเท็จจริง) เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มบิด� โดยมีเงื่อนไขว�่จะต้องพิสูจน์คว�มสัมพันธ์             
ก�รเป็นบิด�และบุตรต�มวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกระทรวงมห�ดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำ�หนดวิธี
ก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ไว้แล้ว นั้น
  เนื่องจ�กก�รดำ�เนินก�รต�มกฎกระทรวงฉบับดังกล่�วจำ�เป็นต้องมีประก�ศกระทรวงมห�ดไทย          
เพื่อรองรับก�รปฏิบัติ ท้ังในเรื่องพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบ แบบพิมพ์ที่จะใช้ปฏิบัติ และวิธีก�รสอบสวน 
ซึ่งบัดนี้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยได้ออกประก�ศกระทรวงมห�ดไทยเรื่องแต่งตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 
แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีก�รสอบสวนเพื่อพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพื่อก�ร
ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด ปร�กฏต�มเอกส�รที่ส่งม�พร้อมนี้โดยส�ระสำ�คัญของกฎกระทรวงและประก�ศ
กระทรวงมห�ดไทยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�ว พอสรุปได้ดังนี้

  ก. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจหน้าที่
   กำ�หนดให้น�ยอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้�ประจำ�ก่ิงอำ�เภอ ผู้อำ�นวยก�รเขตและพนักง�นทูต
หรือกงสุลประจำ�สถ�นเอกอัครร�ชทูตหรือสถ�นกงสุลใหญ่ หรือส่วนร�ชก�รของกระทรวงก�รต่�งประเทศท่ีเรียกช่ือ
อย�่งอืน่ซึง่กระทรวงก�รต่�งประเทศมอบหม�ยใหป้ฏบิตัหิน�้ทีด่�้นกงสลุ เปน็พนกัง�นเจ�้หน้�ทีด่ำ�เนนิก�รพสิจูน์
คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดต�มกฎกระทรวงฯ

  ข. ผู้ยื่นคำาขอ ประกอบด้วย
   (๑)  ผู้เกิดซึ่งได้แก่บุตรที่เกิดจ�กบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทยแต่เป็นบิด�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย           
โดยผู้ที่จะยื่นคำ�ขอด้วยตนเองควรจะมีอ�ยุตั้งแต่สิบห้�ปีบริบูรณ์
   (๒) ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่ บุพก�รี ผู้อนุบ�ล ผู้พิทักษ์ ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง         
ของผู้เกิด แล้วแต่กรณี
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  ค. สถานที่ยื่นคำาขอพร้อมพยานหลักฐาน ได้แก่

   (๑)  ผู้ยื่นคำ�ขอที่มีภูมิลำ�เน�อยู่ในประเทศไทย ให้ยื่นคำ�ขอ ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือก่ิงอำ�เภอ 

หรือสำ�นักง�นเขตที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่ในปัจจุบัน โดยถ้�ผู้ขอเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นให้ยื่นคำ�ขอได้  

ที่อำ�เภอ กิ่งอำ�เภอหรือเขตแห่งที่บ้�นต�มทะเบียนบ้�นตั้งอยู่

   (๒) ผู้ยื่นคำ�ขอที่มีภูมิลำ�เน�อยู่ในต่�งประเทศ ให้ย่ืนคำ�ขอ ณ สถ�นเอกอัครร�ชทูตหรือ           

สถ�นกงสุลไทยประจำ�ประเทศที่ผู้นั้นอ�ศัยอยู่ หรือสถ�นเอกอัครร�ชทูตหรือสถ�นกงสุลไทยที่รับผิดชอบเขต

อ�ณ�ของประเทศที่ผู้นั้นอ�ศัยอยู่ แล้วแต่กรณี

  ง. หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบด้วย

   (๑) หลักฐ�นเอกส�ร ได้แก่ รูปถ่�ยคร่ึงตัวหน้�ตรงไม่สวมหมวก ขน�ด ๒ น้ิว ของบุตรท่ีขอพิสูจน์

คว�มสัมพันธ์ และผู้ท่ีเป็นบิด� (กรณีปร�กฏบิด�หรือส�ม�รถห�รูปถ่�ยของบิด�ได้) หลักฐ�นท�งทะเบียนของบิด�        

และบุตร (ถ้�มี) ได้แก่ สำ�เน�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�ทะเบียนประวัติ สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด หนังสือรับรองก�รเกิด 

มรณบัตร ทะเบียนคนต�ย บัตรประจำ�ตัวประช�ชน เป็นต้น หรือเอกส�รอื่นที่ท�งร�ชก�รออกให้ซึ่งมีรูปถ่�ยและ

ร�ยก�รบคุคลของบดิ�หรอืบุตร หรอืบิด�และบตุร เชน่ หลกัฐ�นก�รรบัร�ชก�รทห�ร ผลก�รตรวจส�รพนัธุกรรม 

(DNA) เป็นต้น ทั้งนี้ เอกส�รที่ใช้เป็นหลักฐ�นควรปร�กฏร�ยก�รสัญช�ติของบิด�อยู่ด้วย

   (๒) พย�นบุคคล ได้แก่ บิด�หรือม�รด�ของผู้เกิด (กรณีที่ยังมีชีวิตอยู่และส�ม�รถให้ป�กคำ�

ต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้) ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำ�ขอ ผู้เกิดเฉพ�ะกรณีผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่สิบห้�ปีบริบูรณ์ และบุคคล

ที่น่�เชื่อถือไม่น้อยกว่�สองคนซึ่งส�ม�รถยืนยันคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบิด�และผู้เกิด

  จ. ค่าธรรมเนียม

   ก�รยื่นคำ�ขอพิสูจน์คว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดต้องเสียค่�ธรรมเนียม

ฉบับละ ๕๐ บ�ท 

  ฉ. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

   ๑. เมื่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้รับคำ�ขอพร้อมหลักฐ�นเอกส�รประกอบคำ�ขอแล้ว ให้ออกใบรับ  

ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอไว้เป็นหลักฐ�น และดำ�เนินก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นเอกส�รให้แล้วเสร็จ               

ภ�ยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ โดยถ้�เอกส�รที่ผู้ขอนำ�ม�แสดงมิใช่เอกส�รต้นฉบับหรือเป็นเอกส�ร            

ที่มีข้อคว�มเลอะเลือน ชำ�รุด หรือมีข้อพิรุธ ให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�ร ดังนี้

    (๑) ทำ�เรื่องตรวจสอบไปยังส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นที่ออกเอกส�รดังกล่�ว

    (๒) ถ้�เป็นเอกส�รทะเบียนท่ีมีเลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก เช่น สูติบัตร สำ�เน�ทะเบียนบ้�น 

ทะเบียนประวัติ บัตรประจำ�ตัวประช�ชน เป็นต้น ให้ตรวจสอบจ�กฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์

ของสำ�นักทะเบียนกล�ง

   ๒. ให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่สอบสวนพย�นบุคคลต�มข้อ ง (๒) โดยก�รสอบสวนจะต้องปร�กฏ           

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติของบิด�ของผู้เกิดและผู้เกิด และคว�มสัมพันธ์ท�งด้�นครอบครัวระหว่�งบิด�ของผู้เกิด

และผู้เกิด โดยถ้�ผู้ยื่นคำ�ขออ้�งถึงพย�นบุคคลที่ส�ม�รถยืนยันคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบิด�ของผู้เกิดและผู้เกิด         

ซ่ึงมีภูมิลำ�เน�อยู่ท้องท่ีอ่ืนและไม่สะดวกท่ีจะเดินท�งม�เป็นพย�นหรือมีเหตุจำ�เป็นอ่ืน พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีอ�จทำ�เร่ือง

ขอให้น�ยทะเบียนที่เกี่ยวข้องสอบสวนพย�นบุคคลดังกล่�วแทนก็ได้
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   ๓. กรณีผู้ยื่นคำ�ขอมีหลักฐ�นก�รตรวจส�รพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐ�นก�รตรวจ                     

ท�งวิทย�ศ�สตร์ซึ่งพิสูจน์ว่�บิด�และผู้เกิดเป็นบิด�และบุตรกัน ให้ยกเว้นก�รสอบสวนพย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือ

   ๔. เมื่อพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบพย�นหลักฐ�นและสอบสวนพย�นบุคคลแล้วเชื่อได้ว่�                           

ผู้ที่อ้�งว่�เป็นบิด�และผู้เกิดเป็นบิด�และบุตรกัน ให้ออกหนังสือรับรองก�รพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ของผู้เกิดให้แก่

ผูย้ืน่คำ�ขอ  เพือ่เปน็หลกัฐ�นแสดงว�่ผู้เกิดต�มหนงัสอืรบัรองเป็นผูม้สีญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิต�มม�ตร� ๗  (๑) 

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และส�ม�รถใชห้นังสือรับรองดงักล่�วในก�รขอแจง้ก�รเกิด ขอเพิม่ช่ือหรอืขอลงร�ยก�รสญัช�ตไิทยในทะเบยีนบ�้น 

ขอแก้ไขสถ�นภ�พในเอกส�รทะเบียนร�ษฎร หรือกรณีอื่น ๆ ได้ต�มกฎหม�ยและระเบียบ

   ๕. กรณีพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบหลักฐ�นเอกส�รแแล้วเห็นว่�ไม่ถูกต้อง หรือพิจ�รณ�         

พย�นเอกส�รและพย�นบคุคลแลว้ไมอ่�จเชือ่ไดว้�่ผูท้ีอ่�้งว�่เปน็บดิ�และผูเ้กดิเปน็บดิ�และบตุรกนั ให้แจง้คำ�สัง่

ให้ผู้ย่ืนคำ�ขอทร�บเป็นหนังสือเพื่อโต้แย้ง ชี้แจงข้อเท็จจริง หรืออุทธรณ์คำ�สั่ง ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด                       

ในกฎกระทรวง ฯ

  ช. แบบพิมพ์ท่ีใช้ดำาเนินการ ประกอบด้วย แบบคำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดฯ 

ใบรับคำ�ขอฯ และหนังสือรับรองก�รพิสูจน์คว�มเป็นบิด�ซึ่งมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพื่อก�รได้สัญช�ติไทย              

โดยก�รเกิด ให้อำ�เภอ กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเขต สถ�นเอกอัครร�ชทูตและสถ�นกงสุลไทยจัดทำ�ขึ้นเองต�มแบบ          

ที่กำ�หนดในประก�ศกระทรวงมห�ดไทยฯ

  ดังนั้น เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รต�มกฎกระทรวงกำ�หนดวิธีก�รและค่�ธรรมเนียมคำ�ขอพิสูจน์                  

คว�มเป็นบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ และประก�ศกระทรวงมห�ดไทย 

เรื่องแต่งตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ แบบคำ�ขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีก�รสอบสวนเพ่ือสูจน์คว�มเป็นบิด�              

ซึ่งมีสัญช�ติไทยของผู้เกิดเพื่อก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด เป็นไปในแนวท�งเดียวกันด้วยคว�มถูกต้อง               

จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมห�นครแจ้งอำ�เภอ สำ�นกง�นเขต สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ และสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น                

ทุกแห่งทร�บและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดดำ�เนินก�รต่อไป

   ขอแสดงคว�มนับถือ

                   

   (นายมงคล สุระสัจจะ)

   อธิบดีกรมก�รปกครอง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๓ – ๖
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ด่วนมาก
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๙๑๐   กระทรวงมห�ดไทย
       ถนนอษัฎ�งค ์กทม. ๑๐๒๐๐

      ๓๐ เมษ�ยน ๒๕๕๕

เรื่อง  แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมห�นคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

  ด้วยพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� และมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ ๒๒ มีน�คม ๒๕๕๕ ที่ผ่�นม� โดยมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้
  ๑. กำ�หนดบทนิย�มคำ�ว่� “คนไทยพลัดถิ่น” เพื่อแสดงลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้
สัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยฉบับนี้ โดยกำ�หนดให้มีองค์ประกอบ ๕ ประก�ร ได้แก่
   (๑) เป็นผู้ซ่ึงมีเชื้อส�ยไทยท่ีต้องกล�ยเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงอ�ณ�เขตของร�ชอ�ณ�จักรไทยในอดีต (territory changed) 
   (๒) มิได้ถือสัญช�ติของประเทศอื่น
   (๓) ได้อพยพเข้�ม�อยู่อ�ศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวล�หนึ่งแล้ว
   (๔) มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
   (๕) ได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรภ�ยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
  ๒.  กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินเพ่ือทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�และให้ก�รรับรอง
คว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นแก่ผู้ที่ยื่นคำ�ขอพิสูจน์สถ�นะเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดตลอดจนเสนอแนะ       
และให้คว�มเหน็ตอ่รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงมห�ดไทยในก�รออกกฎกระทรวงหรือก�รดำ�เนนิก�รใดๆ เกีย่วกบั
คนไทยพลัดถิ่น
  ๓.  กำ�หนดให้คนไทยพลัดถ่ินท่ีประสงค์จะได้รับก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินเพ่ือก�รได้สัญช�ติไทย
โดยก�รเกิดจะต้องย่ืนคำ�ขอต่อพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีเพ่ือเสนอคำ�ขอให้คณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ิน
พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
  ๔. กำ�หนดให้ผู้ซ่ึงคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินให้ก�รรับรองว่�เป็นคนไทยพลัดถ่ินแล้ว 
ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มหลักสืบส�ยโลหิต และกำ�หนดให้บุตรของบุคคลดังกล่�วที่ไม่ได้ถือสัญช�ติ              
ของประเทศอื่นหรือได้สัญช�ติไทยไปก่อนแล้ว ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดด้วย
  ๕. กำ�หนดให้ถือว่�คนไทยพลัดถิ่นท่ีได้แปลงสัญช�ติเป็นไทยหรือได้สัญช�ติไทยแล้วก่อนวันท่ี           
พระร�ชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๒๒ มีน�คม ๒๕๕๕) ไม่ว่�ด้วยวิธีก�รใด เช่น ได้สัญช�ติไทย                
ต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น เป็นคนไทย
พลัดถ่ินท่ีได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ิน และให้มีสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทย
โดยก�รเกิดด้วย
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   กระทรวงมห�ดไทยพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� เพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับพระร�ชบัญญัติ

สัญช�ติฉบับดังกล่�ว จึงขอแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   (๑) บุคคลกลุ่มเป้�หม�ยต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีก�รกล่�วไว้ใน             

ข้ันตอนก�รเสนอกฎหม�ยของรัฐบ�ลและก�รพิจ�รณ�กฎหม�ยฉบับน้ีของสภ�ผู้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ� ซ่ึงได้แก่            

ชนกลุ่มน้อยที่เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งรัฐยอมรับว่�เป็นคนที่มีเชื้อส�ยไทย ได้แก่ ผู้อพยพเชื้อส�ยไทย         

จ�กจังหวัดเก�ะกง กัมพูช� (เข้�ม�ก่อนวันท่ี ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๐) ผู้หลบหนีเข้�เมืองเช้ือส�ยไทย                                         

จ�กจังหวัดเก�ะกง กัมพูช� (เข้�ม�หลังวันที่ ๒๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๐) ผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย                

ที่เข้�ม�ก่อนวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๑๙ ผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย ที่เข้�ม�หลังวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๑๙ 

   (๒) ก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรในส่วนของผู้ท่ีมีเช้ือส�ยไทยดังกล่�วข้�งต้น สำ�นักทะเบียนกล�ง 

กรมก�รปกครอง ได้จำ�แนกประเภทบุคคลโดยก�รกำ�หนดให้เลขกลุ่มไว้ในเลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก            

(อยู่ในเลขหลักที่หกและเจ็ด) กล่�วคือ

    (๒.๑) ผู้อพยพเช้ือส�ยไทยจ�กจังหวัดเก�ะกง กัมพูช� (เข้�ม�ก่อนวันท่ี ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๐) 

ที่ยังไม่ได้สัญช�ติไทย จะมีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นหลักแรกเลข ๖                  

และเลขหลักท่ีหกและเจ็ดจะเป็นเลข ๖๓ ส่วนบุคคลท่ีได้สัญช�ติไทยโดยก�รแปลงสัญช�ติจะมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น 

(ท.ร. ๑๔) เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๘ (ไม่ได้จัดกลุ่ม)

    (๒.๒) ผู้หลบหนีเข้�เมืองเชื้อส�ยไทยจ�กจังหวัดเก�ะกง กัมพูช� (เข้�ม�หลังวันที่              

๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๐) ท่ียังไม่ได้สัญช�ติไทย จะมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชน            

ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ และเลขหลักที่หกและเจ็ดจะเป็นเลข ๖๔ ส่วนบุคคลท่ีได้สัญช�ติไทยโดยก�รแปลง

สัญช�ติจะมีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๘ (ไม่ได้จัดกลุ่ม)

    (๒.๓) ผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย ที่เข้�ม�ก่อนวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๑๙ ที่ยังไม่ได้

สัญช�ติไทย จะมีช่ือในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชนข้ึนต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ และเลขหลักท่ีหก              

และเจ็ดจะเป็นเลข ๖๖ ส่วนบุคคลที่ได้สัญช�ติไทยโดยก�รแปลงสัญช�ติจะมีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔)           

เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข ๘ (ไม่ได้จัดกลุ่ม)

    (๒.๔)  ผู้พลัดถ่ินสัญช�ติพม่�เช้ือส�ยไทย ท่ีเข้�ม�หลังวันท่ี ๙ มีน�คม ๒๕๑๙  ท่ียังไม่ได้สัญช�ติไทย 

จะมีช่ือในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชนข้ึนต้นหลักแรกด้วยเลข ๖ และเลขหลักท่ีหกและเจ็ด          

จะเป็นเลข ๖๗ โดยคนกลุ่มนี้ยังไม่มีผู้ใดได้รับก�รแปลงสัญช�ติเป็นไทย เนื่องจ�กเป็นกลุ่มที่รัฐบ�ลเพ่ิงมีมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันว�คม ๒๕๕๓

   สำ�หรับคนกลุ่มที่มีเชื้อส�ยไทยที่ได้รับก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนต�มยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�

สถ�นะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกร�คม ๒๕๔๘ นั้น จะได้รับก�ร

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน ได้เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้น

หลกัแรกดว้ยเลข ๐ และเลขหลกัทีห่กและเจด็จะเปน็เลข ๘๙ โดยในก�รบนัทกึร�ยก�รบคุคลในระบบคอมพวิเตอร์

จะมีรหัสกำ�กับอยู่ ส�ม�รถจำ�แนกกลุ่มบุคคลได้
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  (๓) ก�รได้สัญช�ติไทยต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�แนกต�มบุคคล        

ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยได้ ดังนี้

    (๓.๑) กลุ่มท่ี ๑ ได้แก่คนไทยพลัดถ่ินท่ีอพยพเข้�ม�อยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้สัญช�ติไทย 

ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มท่ีได้รับใบสำ�คัญถิ่นท่ีอยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว เลขประจำ�ตัวประช�ชนหลักแรก           

เป็นเลข ๘ มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) กลุ่มคนที่ไม่มีสัญช�ติไทย เลขประจำ�ตัวประช�ชนหลักแรก        

เป็นเลข ๖ มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) และกลุ่มบุคคลท่ีมีสถ�นะท�งทะเบียน เลขประจำ�ตัวประช�ชนหลักแรก

เป็นเลข ๐ มีช่ืออยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) รวมถึงคนไทยพลัดถ่ินท่ีเกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญช�ติไทย 

ซ่ึงไมป่ร�กฏบดิ�ม�รด�หรอืบดิ�ม�รด�เสยีชวีติ โดยบคุคลกลุม่นีจ้ะตอ้งยืน่คำ�ขอตอ่พนกัง�นเจ�้หน�้ทีเ่พือ่พิสจูน์

คว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินและเมื่อได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว             

จึงจะถือได้ว่�ผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด ซึ่งเป็นไปต�มม�ตร� ๙/๕ และม�ตร� ๙/๖ วรรคแรก       

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    ตัวอย่�งเช่น น�ยมงคล ห�ญทะเล  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชน

ขึ้นต้นด้วยเลข ๖ ถือบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยกลุ่มผู้อพยพเชื้อส�ยไทยจ�กจังหวัดเก�ะกง                                 

หรือน�ยมิ่ง มะลิวัลย์ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) เลขประจำ�ตัวประช�ชนข้ึนต้นด้วยเลข ๘ ถือใบสำ�คัญ                

ประจำ�ตัวคนต่�งด้�วกลุ่มไร้สัญช�ติและมีบัตรประจำ�ตัวคนซ่ึงไม่มีสัญช�ติไทยกลุ่มผู้พลัดถ่ินสัญช�ติพม่�เช้ือส�ยไทย 

หรือน�งส�วมะฮะตี ซอด้วง มีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗                      

ถอืบัตรประจำ�ตวัคนซึง่ไมม่สัีญช�ตไิทยกลุม่ผูพ้ลดัถิน่สญัช�ติพม่�เชือ้ส�ยไทยท่ีเข้�ม�หลงัวนัท่ี ๙ มีน�คม ๒๕๑๙ 

และมีมรณบัตรของม�รด�ซ่ึงไม่มีสัญช�ติไทยกลุ่มผู้พลัดถ่ินสัญช�ติพม่� เช้ือส�ยไทยเช่นเดียวกัน ส่วนบิด�ไม่ปร�กฏ 

เป็นต้น

    (๓.๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่บุตรของคนไทยพลัดถิ่นต�มกลุ่มที่ ๑ ไม่ว่�จะเป็นผู้ที่เกิดในหรือ        

นอกประเทศไทย และไม่ว่�จะเป็นผู้ท่ีไม่มีสัญช�ติไทยหรือผู้ท่ีได้สัญช�ติไทยแล้ว โดยบุคคลกลุ่มน้ีไม่ต้องย่ืนคำ�ขอ

ตอ่พนักง�นเจ�้หน้�ทีเ่พือ่พิสูจน์คว�มเป็นคนไทยพลดัถ่ิน แต่จะได้สญัช�ติไทยโดยก�รเกดิต่อเมือ่บดิ�หรอืม�รด�

ที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไป                 

ต�มม�ตร� ๙/๖ วรรคสอง และม�ตร� ๙/๗ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบุคคลกลุ่มที่ ๒ นี้จะต้องยื่นคำ�ร้องขอต่อน�ยทะเบียนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร

เพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนร�ษฎรให้ถูกต้องตรงกับสถ�นะท่ีกฎหม�ยให้ก�รรับรองไว้ ซ่ึงจะต้องดำ�เนินก�ร

ภ�ยหลังจ�กบิด�ม�รด�ได้รับก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว

    ตัวอย่�งเช่น น�ยจ�รึก แสงสี เกิดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีชื่อในทะเบียนประวัติ 

(ท.ร. ๓๘ ก) เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๐ ถือบัตรประจำ�ตัวคนที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน โดยมีบิด�

เป็นคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) และถือบัตรประจำ�ตัวกลุ่มผู้อพยพเชื้อส�ยไทยจ�ก

จังหวัดเก�ะกง หรือเด็กหญิงศศิต� ปกเป้ียน เกิดเม่ือปี พ.ศ.  ๒๕๔๔ มีช่ือในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัว

ประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗ โดยมีม�รด�เป็นคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่ชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๓) และถือบัตร

ประจำ�ตัวกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทยที่เข้�ม�หลังวันที่ ๙ มีน�คม ๒๕๑๙ เป็นต้น
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    (๓.๓) กลุ่มที่ ๓ ได้แก่คนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญช�ติเป็นไทยหรือได้สัญช�ติไทยแล้ว        

ก่อนวันที่พระร�ชบัญญัติสัญช�ติฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งมีหล�ยกรณี เช่น ก�รได้สัญช�ติไทยต�มส�มีต�มม�ตร� ๙                   

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคสองแห่งพระร�ชบัญญัติ

สัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีบิด�ม�รด�ที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นเสียชีวิต) 

ก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (กรณีบิด�ม�รด�           

ท่ีเป็นคนไทยพลัดถ่ินเสียชีวิต) เป็นต้น โดยบุคคลกลุ่มน้ีถือว่�เป็นผู้ท่ีได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดและไม่ต้องย่ืนคำ�ขอ      

ต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่เพื่อพิสูจน์คว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพร�ะกฎหม�ยกำ�หนดให้ถือว่�เป็นบุคคลที่ได้รับก�ร

รับรองจ�กคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินแล้ว ซ่ึงเป็นไปต�มม�ตร� ๕ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบคุคลกลุม่ที ่๓  น้ีจะต้องย่ืนคำ�รอ้งต่อน�ยทะเบยีนต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�รทะเบยีน

ร�ษฎรเพือ่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนร�ษฎรใหถ้กูตอ้งตรงกบัสถ�นะทีก่ฎหม�ยใหก้�รรบัรองไว ้ซึง่ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รได้ทันทีที่พระร�ชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

    ตัวอย่�งเช่น น�ยสุทิน แก้วเกษ� เกิดปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔)                   

ระบุสัญช�ติไทย เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๘ โดยก่อนจะได้สัญช�ติไทย เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น 

(ท.ร. ๑๓) เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๖ และถือบัตรประจำ�ตัวกลุ่มผู้อพยพเชื้อส�ยไทยจ�กจังหวัด

เก�ะกง หรือน�งส�ยสุนีย์ เชื้อไทย เกิดประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีชื่อในทะเบียน้บ�น  (ท.ร. ๑๔)              

ระบุสัญช�ติไทย เลขประจำ�ตัวประช�ชนข้ึนต้นด้วยเลข ๘ กลุ่มคนที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ โดยบิด�         

และม�รด�ได้รับก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย แต่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น

    (๓.๔) กลุ่มที่ ๔ ได้แก่บุตรของคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มที่ ๓ ไม่ว่�จะเป็นผู้ที่เกิดในหรือนอก

ประเทศไทย และไมว่�่จะเปน็ผู้ทีไ่มม่สีญัช�ติไทยหรือผูท้ีไ่ดส้ญัช�ตไิทยแลว้ซึง่มใิชก่�รไดส้ญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิ

ต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕                   

โดยบคุคลกลุม่นีไ้มต่อ้งยืน่คำ�ขอตอ่พนกัง�นเจ้�หน�้ท่ีเพือ่พสิจูนค์ว�มเป็นคนไทยพลดัถิน่และจะไดส้ญัช�ตไิทย

โดยก�รเกิดทันทีที่พระร�ชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งบุคคลกลุ่มที่ ๔ ที่จะต้องยื่นคำ�ร้องต่อน�ยทะเบียน      

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎรเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนร�ษฎรให้ถูกต้องตรงกับสถ�นะที่

กฎหม�ยให้ก�รรับรองไว้ ได้แก่ ผู้ท่ีไม่มีสัญช�ติไทยและผู้ท่ีได้สัญช�ติไทยซ่ึงมิใช่ก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ 

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทันที         

ที่พระร�ชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

    ตัวอย่�งเช่น เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วเกษ� เกิดประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้�น 

(ท.ร. ๑๓) ระบุไม่ได้สัญช�ติไทย เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๗ เป็นบุตรของน�ยสุทิน แก้วเกษ� 

บุคคลสัญช�ติไทย กับน�งละแหม่ง สัญช�ติกัมพูช� โดยน�ยสุทินฯ ได้สัญช�ติโดยก�รแปลงสัญช�ติเมื่อปี              

พ.ศ. ๒๕๕๒ ต�มมติคณะรัฐมนตรีในกลุ่มผู้อพยพเชื้อส�ยไทยจ�กจังหวัดเก�ะกง หรือเด็กช�ยมะข�ม เชื้อไทย 

เกิดประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีชื่อในทะเบียนบ้�น (ท.ร. ๑๔) ระบุสัญช�ติไทย เลขประจำ�ตัวประช�ชน

ขึ้นต้นด้วยเลข ๘ กลุ่มคนที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ เป็นบุตรของน�งส�ยสุนีย์ เชื้อไทย บุคคลสัญช�ติไทย            

ต�มม�ตร� ๒๓ กับน�ยทีมะซู สัญช�ติกะเหรี่ยง โดยน�งส�ยสุนีย์ฯ เป็นบุตรของบิด�ม�รด�ที่ได้รับก�รสำ�รวจ

จัดทำ�ทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่นสัญช�ติพม่�เชื้อส�ยไทย แต่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น
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    โดยสรุปแล้วก�รปฏิบัติในก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนร�ษฎรกรณีของคนไทยพลัดถ่ิน

ต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จะแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่

    ๑)  กรณท่ีีจะตอ้งผ่�นก�รพสิจูนแ์ละรับรองจ�กคณะกรรมก�รรบัรองคว�มเปน็คนไทยพลัดถิน่

ก่อนจึงจะส�ม�รถขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยหรือเปล่ียนสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดในทะเบียนบ้�นได้ 

ได้แก่ บุคคลต�มม�ตร� ๙/๖ และม�ตร� ๙/๗ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม            

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือบุคคลกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ ต�มท่ีกล่�วไว้ในข้อเท็จจริงข้�งต้น โดยบุคคลดังกล่�ว

จะส�ม�รถใช้สิทธิในสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดได้ต่อเม่ือคณะกรรมก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินได้ให้ก�รรบัรอง

แล้วว่�ผู้นั้นเป็นคนไทยพลัดถิ่น

    ๒)  กรณทีีส่�ม�รถขอลงร�ยก�รสญัช�ตไิทยหรอืเปลีย่นสถ�นะเปน็ผูม้สีญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิ

ในทะเบียนบ้�นได้ทันทีเม่ือพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ ได้แก่ บุคคลต�มม�ตร� ๕ 

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติฉบับดังกล่่�ว และบุตร หรือบุคคลกลุ่มท่ี ๓ และกลุ่มท่ี ๔ ต�มท่ีกล่�วไว้ในข้อเท็จจริงข้�งต้น 

โดยบุคคลดังกล่�วจะส�ม�รถใช้สิทธิในสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดได้ตั้งแต่วันที่พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ (วันท่ี ๒๒ มีน�คม ๒๕๕๕) ซ่ึงขณะน้ีกรมก�รปกครองโดยสำ�นักทะเบียนกล�งกำ�ลัง             

ดำ�เนนิก�รพฒัน�และปรบัปรงุโปรแกรมก�รปฏบิตังิ�นทะเบยีนร�ษฎรดว้ยระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่รองรบัก�รปฏบิตัิ

ในเรื่องดังกล่�ว และจะได้แจ้งให้ทร�บเพื่อถือปฏิบัติในโอก�สต่อไป

  จงึเรยีนม�เพือ่ทร�บและขอใหแ้จ้งสำ�นกัทะเบยีนอำ�เภอและสำ�นกัทะเบยีนท้องถิน่ทกุแหง่ทีอ่ยูใ่นเขต

รับผิดชอบ ให้ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเพื่อเตรียมก�รปฏิบัติต่อไปด้วย

   ขอแสดงคว�มนับถือ

  

 

             

    (นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล)

    รองปลัดกระทรวงมห�ดไทย ปฏิบัติร�ชก�รแทน

   ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

กรมก�รปกครอง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐ – ๒๗๙๑ – ๗๓๒๕ – ๖
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๒๒๕๘๐   กรมก�รปกครอง
       ถนนอัษฎ�งค์  กท ๑๐๒๐๐

      ๒๐ กันย�ยน ๒๕๕๕

เรื่อง  ห�รือวิธีปฏิบัติด้�นง�นทะเบียนร�ษฎร กรณีก�รออกหลักฐ�นผิดประเภท

เรียน  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง  หนังสือจังหวดัเชยีงใหม ่ที ่ชม ๐๐๑๗.๑/๑๘๙๑๓ ลงวนัที ่๘ มถินุ�ยน ๒๕๕๕ และ ที ่ชม ๐๐๑๗.๑/๓๑๙๑๗ 
 ลงวันที่ ๔ กันย�ยน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกส�รที่เกี่ยวข้อง        จำ�นวน     -     ชุด

   ต�มท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือห�รือจ�กอำ�เภอห�งดงว่� อำ�เภอสันป่�ตองได้รับคำ�ร้องขอจดทะเบียน
ก�รหย่� ร�ยน�งชนิก�นต์ ชุมภู หรือน�งส�วจันทร์ดี ไชยคำ� เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ 
อยู่บ้�นเลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลทุ่งต้อม อำ�เภอสันป่�ตอง จังหวัดเชียงใหม่ แต่น�ยทะเบียนไม่ส�ม�รถ            
ดำ�เนนิก�รไดเ้นือ่งจ�กร�ยก�รฐ�นขอ้มลูของบคุคลดังกล่�วไมถ่กูต้อง โดยตรวจพบว่�เปน็ก�รแจง้เกดิเกนิกำ�หนด
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ได้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท “๑” ซึ่งเป็นก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
ประช�ชนผิดไปจ�กข้อเท็จจริง นั้น
   กรมก�รปกครองพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� กรณีน�งชนิก�นต์ ชุมภู เลขประจำ�ตัวประช�ชน                       
๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ สัญช�ติไทย เกิดวันที่ ๒๒ ตุล�คม ๒๕๒๔ และได้แจ้งก�รเกิดต่อน�ยทะเบียน        
อำ�เภอห�งดง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นกรณีแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด แต่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอห�งดงได้กำ�หนด
เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท ๑ ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รไม่ถูกต้อง น�ยทะเบียนอ�ศัยอำ�น�จ                 
ต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ยกเลิกเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร และจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�นแต่เน่ืองจ�กสูติบัตรท้ัง ๒ ตอน 
สูญห�ย จึงไม่ส�ม�รถยกเลิกได้ ให้น�ยทะเบียนจำ�หน่�ยร�ยก�รของน�งชนิก�นต์ ชุมภู เฉพ�ะทะเบียนบ้�น         
และฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรเท่�นั้น จ�กนั้นให้ดำ�เนินก�รแจ้งเกิดเกินกำ�หนดหรือเพิ่มช่ือและกำ�หนด            
เลขประจำ�ตัวประช�ชนต�มที่กฎหม�ยและระเบียบกำ�หนดให้กับผู้ร้องต่อไป

   จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

       ขอแสดงคว�มนับถือ

                 

      (นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
        ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รก�รทะเบียน ปฏิบัติร�ชก�รแทน
    อธิบดีกรมก�รปกครอง
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๖
โทรส�ร ๐-๒๙๐๖-๙๒๓๕
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ที่ ชม ๐๐๑๗.๑/๑๘๙๑๓  ศ�ล�กล�งจังหวัดเชียงใหม่

         ถนนโชตน�  กม  ๗  ชม  ๕๐๓๐๐

      ๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอห�รือวิธีก�รปฏิบัติด้�นง�นทะเบียนร�ษฎร กรณีก�รออกหลักฐ�นผิดประเภท

เรียน  อธิบดีกรมก�รปกครอง

อ้างถึง  ๑. พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
 ๓. หนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๙ มกร�คม ๒๕๓๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำ�เน�หนังสืออำ�เภอห�งดง ที่ ชม ๑๕๑๗/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษ�ยน ๒๕๕๕ จำ�นวน ๑ ฉบับ

  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือห�รือจ�กอำ�เภอห�งดงว่� ได้รับแจ้งจ�กอำ�เภอสันป่�ตองว่�           
ได้รับคำ�ร้องขอจดทะเบียนก�รหย่�ร�ยน�งชนิก�นต์ ชุมภู หรือ น.ส. จันทร์ดี ไชยคำ� เลขประจำ�ตัวประช�ชน 
๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ อยู่บ้�นเลขที่ ๑๖๒ หมู่ท่ี ๗  ตำ�บลทุ่งต้อม อำ�เภอสันป่�ตอง จังหวัดเชียงใหม่           
แต่ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เนื่องจ�กร�ยก�รฐ�นข้อมูลของบุคคลดังกล่�วพบว่�ไม่ถูกต้อง เป็นก�รแจ้งเกิด         
เกนิกำ�หนดเม่ือป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ แตไ่ดเ้ลขประจำ�ตวัประช�ชนเปน็รหัส ๑ ซึง่เปน็ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน
ผิดไปจ�กข้อเท็จจริง และให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอห�งดงดำ�เนินก�รแก้ไขร�ยก�รเลขประจำ�ตัวประช�ชน                  
ใหถ้กูตอ้ง  โดยสำ�นักทะเบยีนอำ�เภอห�งดงได้ตรวจสอบสตูบิตัร (ท.ร. ๑) ออกให ้ณ สำ�นกัทะเบยีนอำ�เภอห�งดง 
เมื่อวันที่ ๒ มีน�คม ๒๕๓๗ เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นในก�รขอแก้ไขเลขประจำ�ตัวประช�ชนแต่ไม่พบ จึงทำ�หนังสือ
ขอสำ�เน�ภ�พถ่�ยไมโครฟิล์มจ�กสำ�นักทะเบียนกล�ง กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย ซึ่งแจ้งให้อำ�เภอ
ทร�บแล้วว่�ไม่พบเช่นกัน ส่วนสูติบัตรที่มอบให้ผู้ร้องเก็บไว้เป็นหลักฐ�นผู้ร้องได้ทำ�สูญห�ยไป ต�มระเบียบ
สำ�นักทะเบียนกล�งฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๕ และหนังสือสั่งก�รสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓              
ลงวันท่ี ๙ มกร�คม ๒๕๓๙ ให้สำ�นักทะเบียนท่ีออกสูติบัตรส่ังยกเลิกสูติบัตร (ท.ร. ๑) โดยทำ�เคร่ืองหม�ยก�กบ�ท
และระบุคำ�ว่� “ยกเลิก” พร้อมส�เหตุก�รยกเลิกด้วยหมึกสีแดงไว้ สำ�นักทะเบียนอำ�เภอห�งดง ขอห�รือว่�กรณี
ไม่มีสูติบัตรที่จะทำ�ก�รยกเลิกและจะมีแนวท�งปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่�งไร เพื่อจะได้ถือเป็นแนวท�งปฏิบัติต่อไป
  จังหวัดเชียงใหม่ พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� กรณีไม่มีสูติบัตรที่จะทำ�ก�รยกเลิกและไม่พบในฐ�นข้อมูล
ทะเบียนคนเกิด จึงเห็นควรจำ�หน่�ยเฉพ�ะร�ยก�รในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร (ท.ร. ๑๔) และสำ�เน�ทะเบียนบ้�น 
(ท.ร. ๑๔) ฉบับเจ้�บ้�น กรณีน�งชนิก�นต์ ชุมภู เลขประจำ�ตัวประช�ชน ๑-๕๐๑๕-๐๐๐๕๔-๔๔-๙ เกิดเมื่อ             
วันที่ ๒๒ ตุล�คม ๒๕๒๔ ซึ่งโดยบุคคลประเภทที่ ๑ ได้แก่  คนที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันว�คม ๒๕๒๖ เป็นต้นม�               
มีสัญช�ติไทยและได้แจ้งเกิดภ�ยในกำ�หนดเวล�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด แต่สำ�หรับบุคคลท่ีเกิดก่อนวันท่ี  ๑๗  ธันว�คม ๒๕๒๖  
ควรจะเป็นบุคคลประเภทท่ี ๓ หรือประเภทท่ี ๕ หรือประเภทท่ี ๒  จะเป็นบุคคลประเภทท่ี ๑ ไม่ได้ กรณีน�งชนิก�นต์ 
ชุมภู เกิดเม่ือวันที่ ๒๒ ตุล�คม ๒๕๒๔ ควรจะได้กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนต�มประเภทของบุคคลที่อยู่          
ในระบบทะเบียนร�ษฎรเป็นประเภทที่ ๓ แต่ไม่ได้รับก�รกำ�หนดเลขดังกล่�ว ซึ่งปัจจุบันไม่ส�ม�รถกำ�หนด           
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เลขประจำ�ตวัประช�ชนประเภทที ่๓ ไดแ้ตอ่ย�่งใด ตอ่ม�ไดม้�ดำ�เนนิก�รขอแจง้เกดิเกนิกำ�หนดและสำ�นกัทะเบยีน

อำ�เภอห�งดงได้กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนผิดเป็นประเภทท่ี ๑ และห�กถือปฏิบัติต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง 

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๙ มกร�คม ๒๕๓๙ น่�จะเป็นก�รปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี จังหวัดเชียงใหม่                  

มีคว�มเห็นว่� สำ�นักทะเบียนอำ�เภอห�งดง ควรจะทำ�เร่ืองขอกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนไปยังสำ�นักทะเบียนกล�ง

พิจ�รณ�เลขประจำ�ตัวที่ผิดพล�ด และกำ�หนดเลขประจำ�ตัวให้ใหม่แก่น�งชนิก�นต์ ชุมภู ต่อไป จึงขอห�รือว่�

คว�มเห็นของจังหวัดเชียงใหม่ถูกต้องหรือไม่ ห�กไม่ถูกต้อง มีแนวท�งปฏิบัติอย่�งไร

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

   ขอแสดงคว�มนับถือ

             

   (นายอดิศร กำาเนิดศิริ)

  ปลัดจังหวัด ปฏิบัติร�ชก�รแทน

   ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำ�ก�รปกครองจังหวัด

กลุ่มง�นปกครอง/ง�นทะเบียน

โทร./โทรส�ร ๐–๕๓๑๑–๒๖๓๙
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ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๗๓๕๔   กรมก�รปกครอง

       ถนนอษัฎ�งค ์กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ 

เรื่อง  กฎกระทรวงก�รพิสูจน์และก�รรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และประก�ศกระทรวงมห�ดไทย

 เร่ือง คำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น

เรียน  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมห�นคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กฎกระทรวง ก�รพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�นวน ๑ ฉบับ

   ๒. ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง คำ�ขอพิสูจน์คว�มเป็นคนไทยพลัดถิ่นฯ จำ�นวน ๑ ฉบับ

   ด้วยกระทรวงมห�ดไทย ได้ออกกฎกระทรวงก�รพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง คำ�ขอพสิูจนค์ว�มเปน็คนไทยพลัดถิน่ ใบรับ และหนังสอืรบัรองคว�มเปน็

คนไทยพลัดถ่ิน ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� หน้� ๑๔ เล่มท่ี ๑๒๙ ตอนท่ี ๖๕ ก 

วันที่ ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ และ หน้� ๑ เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง วันที่ ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๕ ต�มลำ�ดับ 

ซึ่งส่งผลให้กฎกระทรวง และประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ดังกล่�ว มีผลบังคับใช้ต�มกฎหม�ยแล้ว ร�ยละเอียด

ปร�กฏต�มเอกส�รที่ส่งม�พร้อมนี้

   ดังนั้น เพื่อให้ก�รเตรียมก�รปฏิบัติในก�รพิสูจน์และรับรองคว�มเป็นคนไทยพลัดถ่ินต�ม                  

พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งหน่วยง�นในสังกัดท่ีรับผิดชอบ        

ในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว และเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติและเตรียมก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

   จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

      ขอแสดงคว�มนับถือ

                         

      (นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)

     อธิบดีกรมก�รปกครอง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทรศัพท์ ๐–๒๗๙๑–๗๓๒๕–๖

โทรส�ร ๐–๒๙๐๖–๙๒๑๘
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ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๗๙   สำ�นักทะเบียนกล�ง 
          ถนนนครสวรรค ์ กท  ๑๐๓๐๐

         ๒๖ มิถุน�ยน ๒๕๓๘ 

เรื่อง ขอทร�บแนวท�งปฏิบัติก�รทำ�ล�ยเอกส�รเกี่ยวกับง�นทะเบียน

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัดมห�ส�รค�ม

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดมห�ส�รค�ม ที่ มค ๐๐๑๖/๘๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มกร�คม ๒๕๓๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำ�เน�หนังสือส่วนก�รทะเบียนทั่วไป ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๒๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุน�ยน ๒๕๓๘ 

  ต�มท่ีจังหวัดมห�ส�รค�มได้มีหนังสือขอทร�บแนวท�งปฏิบัติเก่ียวกับก�รทำ�ล�ยเอกส�รทะเบียนร�ษฎร
และทะเบียนทั่วไป นั้น
  สำ�นักทะเบียนกล�งพิจ�รณ�แล้วขอเรียนว่� เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรท่ีจะต้องเก็บรักษ�ไว้เป็นหลักฐ�น
ของท�งร�ชก�รตลอดไป มีดังนี้
  ๑. สูติบัตร มรณบัตร ใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ ทะเบียนบ้�น และทะเบียนคนไทย
  ๒. หลักฐ�นก�รสอบสวนกรณี เพ่ิมชื่อ แจ้งเกิดเกินกำ�หนด แก้ไขร�ยก�รสัญช�ติ และแก้ไข                  
วันเดือนปีเกิด
  ดังน้ัน เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรที่นอกเหนือจ�กข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบ              
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยง�นส�รบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๓ เรื่องก�รเก็บรักษ�         
และก�รทำ�ล�ยหนังสือโดยอนุโลม
  สำ�หรับ แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รทำ�ล�ยเอกส�รทะเบียนทั่วไป ขอให้ดำ�เนินก�รต�มหนังสือ            
ส่วนก�รทะเบียนทั่วไป ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๒๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุน�ยน ๒๕๓๘  ที่ส่งม�พร้อมนี้

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บ

       ขอแสดงคว�มนับถือ

                   

      (นายนิยม พึ่งสุจริต)
     ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร
โทร. (๐๒) ๒๘๑๒๔๖๗ ต่อ ๓๐๔
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๐   สำ�นักทะเบียนกล�ง
            ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

           ๑๓ ธันว�คม ๒๕๕๓
เรื่อง  ก�รปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎร

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร 

   ด้วยปัจจุบันปร�กฏว่�ปัญห�เร่ืองสถ�นะและสิทธิของบุคคลเป็นปัญห�ท่ีอยู่ในคว�มสนใจของหน่วยง�น
และองค์กรต่�ง ๆ เป็นจำ�นวนม�ก อ�ทิ คณะกรรม�ธิก�รของวุฒิสภ�หรือสภ�ผู้แทนร�ษฎร คณะกรรมก�รสิทธิ
มนุษยชนแห่งช�ติ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี องค์กรพัฒน�เอกชน เป็นต้น โดยเฉพ�ะปัญห�บุคคลตกหล่นท�งทะเบียนร�ษฎร
ซึ่งเกิดจ�กก�รไม่ได้รับแจ้งก�รเกิดหรือก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นซึ่งทำ�ให้บุคคลดังกล่�วตกอยู่ในสถ�นะเป็น
คนไร้รัฐ ไร้สัญช�ติ หรืออ�จเรียกได้ว่�เป็นบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนและไม่ได้รับก�รคุ้มครองสิทธิต�ม
กฎหม�ยเช่นเดียวกับคนสัญช�ติไทย โดยสำ�นักทะเบียนกล�ง กรมก�รปกครอง ได้รับแจ้งปัญห�เรื่องร้องเรียน
เพ่ือขอให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือและได้รับก�รสอบถ�มโดยให้ช้ีแจงแนวท�งปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง               
อยู่เป็นประจำ�
   สำ�นักทะเบียนกล�งตรวจสอบแล้วพบว่�ปัญห�บุคคลตกหล่นท�งทะเบียนร�ษฎรเกิดจ�กส�เหตุ       
หล�ยประก�รซึ่งสรุปได้ ดังนี้
   ๑. ส�เหตุท่ีเกิดจ�กตัวผู้ร้องขอแจ้งก�รเกิดหรือขอเพ่ิมช่ือ ซ่ึงปัญห�สำ�คัญคือก�รข�ดพย�นหลักฐ�น 
ที่ส�ม�รถยืนยันถิ่นที่เกิด และประวัติคว�มเป็นม�ของครอบครัว โดยเฉพ�ะผู้ร้องท่ีโยกย้�ยถิ่นท่ีอยู่บ่อยครั้ง           
ผู้ที่ถูกบิด�ม�รด�ทอดทิ้งตั้งแต่วัยเย�ว์ และผู้ที่อ�ศัยอยู่ในท้องที่ห่�งไกล เป็นต้น
   ๒. ส�เหตุที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ ซึ่งพบว่�มีหล�ยกรณี เช่น
     ๒.๑  เจ้�หน้�ที่ปฏิเสธก�รรับคำ�ร้องของประช�ชน โดยแจ้งให้ม�ติดต่อใหม่ในวันหน้� หรือแจ้ง
ให้ไปยื่นคำ�ร้องขอดำ�เนินก�รที่สำ�นักทะเบียนอื่นทั้งๆ ที่สำ�นักทะเบียนแห่งนั้นมีอำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ย
     ๒.๒  เจ�้หน�้ทีเ่รยีกหลกัฐ�นเกนิกว�่ระเบยีบกำ�หนด รวมถงึก�รเรยีกหลกัฐ�นทีผู่ร้อ้งไมส่�ม�รถ
นำ�ม�แสดงได ้โดยไมไ่ดพ้จิ�รณ�พย�นหลกัฐ�นทีผู่ร้อ้งมอียู่ อ�ท ิก�รเรยีกผลก�รตรวจส�รพนัธุกรรมหรอืดเีอน็เอ 
ก�รแจ้งให้นำ�ข้�ร�ชก�รชั้นสัญญ�บัตรม�เป็นพย�นรับรอง ก�รแจ้งให้ผู้ร้องนำ�บิด�ม�รด�ม�ให้น�ยทะเบียน         
สอบป�กคำ�ทั้งที่ผู้ร้องเป็นบุคคลที่ถูกบุพก�รีทอดทิ้ง เป็นต้น
     ๒.๓  น�ยทะเบียนอำ�เภอ (น�ยอำ�เภอ) และน�ยทะเบียนท้องถ่ิน (ผู้อำ�นวยก�รเขต หรือปลัดเทศบ�ล) 
ปลอ่ยใหเ้จ้�หน้�ทีง่�นทะเบยีนตดัสินใจดำ�เนนิก�รโดยข�ดก�รควบคมุ ตรวจสอบ และกำ�กับดแูล ทำ�ใหเ้กดิคว�ม
ผิดพล�ด ประช�ชนได้รับคว�มเดือดร้อน และเกิดปัญห�เรื่องก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบ
     ๒.๔  ผู้มีอำ�น�จอนุมัติหรืออนุญ�ตต�มกฎหม�ยและระเบียบ วินิจฉัยคำ�ร้องและพย�นหลักฐ�น
โดยใช้ดุลพินิจที่เน้นหนักเร่ืองคว�มมั่นคงและปลอดภัยของผู้อนุมัติหรืออนุญ�ต โดยหลงลืมประเด็นท�งด้�น
มนุษยธรรม และข�ดจิตสำ�นึกในก�รแก้ไขปัญห� บรรเท�คว�มเดือดร้อนให้แก่ร�ษฎร
     ๒.๕  เจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�นทะเบียนมีทัศนคติท่ีเป็นอุปสรรคต่อก�รให้บริก�รประช�ชนข�ดคว�มรู้
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎหม�ยและระเบียบ และข�ดคว�มรับผิดชอบต�มบทบ�ทและหน้�ที่ในฐ�นะข้�ร�ชก�ร       
หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 
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  สำ�นักทะเบียนกล�งพิจ�รณ�แล้วขอเรียนว่� ก�รจดทะเบียนก�รเกิดและก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น
เป็นง�นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รแก้ไขปัญห�สถ�นะของบุคคลต�มกฎหม�ย และมีผลโดยตรงต่อสิทธิและก�รใช้
สิทธิของประช�ชนที่พึงได้รับก�รรับรองและคุ้มครองต�มรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหม�ยที่เก่ียวข้อง ดังนั้น                
คว�มขัดข้องและคว�มล่�ช้�ในก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ท่ีทะเบียนร�ษฎร อ�จทำ�ให้ประช�ชนต้องเสียสิทธิประโยชน์ 
และเกิดคว�มเดือดร้อนได้ จึงขอให้น�ยทะเบียนจังหวัดและน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นครกำ�ชับน�ยทะเบียน
อำ�เภอและน�ยทะเบียนท้องถิ่นทุกคนให้คว�มสำ�คัญ เอ�ใจใส่ เร่งรัดและดูแลก�รปฏิบัติง�นทะเบียนร�ษฎร            
ในหน�้ท่ีและคว�มรับผดิชอบใหเ้ปน็ไปดว้ยคว�มถกูตอ้งและเปน็ธรรม ส�ม�รถแกไ้ขปญัห�และบรกิ�รประช�ชน
ได้อย่�งรวดเร็ว รวมทั้งให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
  ๑. คำ�ร้องของประช�ชนจะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�และดำ�เนินก�รทุกร�ย ก�รปฏิเสธคำ�ร้อง                
ของประช�ชนในเรือ่งใด จะต้องสัง่ก�รโดยผูม้อีำ�น�จต�มกฎหม�ย เช่น น�ยทะเบียนผู้รบัแจง้ น�ยทะเบียนอำ�เภอ
หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น และจะต้องแจ้งข้อกฎหม�ย ข้อพิจ�รณ�และเหตุผลของผู้สั่งก�รให้ผู้ร้องทร�บ                 
เป็นหนังสือ ทั้งนี้ ห้�มมิให้เจ้�หน้�ที่ปฏิเสธก�รรับคำ�ร้องจ�กประช�ชนโดยเด็ดข�ด
  ๒. ในก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�ร้องของประช�ชน ห�กจำ�เป็นต้องตรวจสอบและขอหลักฐ�นจ�ก              
สำ�นักทะเบียนหรือหน่วยง�นอื่น ให้สำ�นักทะเบียนที่รับคำ�ร้องรับเป็นภ�ระในก�รดำ�เนินก�รให้โดยไม่ชักช้�                   
เว้นแต่ผู้ร้องมีคว�มประสงค์ที่จะดำ�เนินก�รเอง
  ๓. ก�รเรียกตรวจพย�นหลักฐ�นและสอบสวนพย�นบุคคลเพ่ือพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มคำ�ร้อง         
ของประช�ชน ให้คำ�นึงถึงสภ�พข้อเท็จจริงและคว�มเป็นไปได้ของผู้ร้องในก�รแสวงห�พย�นหลักฐ�นดังกล่�ว
เป็นสำ�คัญ มิใช่เรียกหลักฐ�นต�มคว�มต้องก�รของเจ้�หน้�ที่ กรณีหลักฐ�นของผู้ร้องไม่เพียงพอที่จะพิจ�รณ�
ดำ�เนินก�รให้ได้ต�มคำ�ร้องและมีเหตุจำ�เป็นต้องเรียกสอบสวนพย�นบุคคลที่เป็นข้�ร�ชก�รระดับสัญญ�บัตร        
หรือเทียบเท่�หรือก�รใช้ประช�คมรับรอง หรือก�รเรียกผลก�รตรวจพิสูจน์ส�รพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ                             
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของน�ยอำ�เภอ ผู้อำ�นวยก�รเขต หรือปลัดเทศบ�ลในฐ�นะน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือ                 
น�ยทะเบยีนท้องถิน่เปน็ผูพ้จิ�รณ� และควรห�วธิกี�รช่วยเหลือผูร้้องในก�รแสวงห�หลักฐ�นดงักล่�วต�มสมควร
  ๔. ก�รตัดสินใจและก�รส่ังก�รของผู้มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยและระเบียบ นอกจ�กจะพิจ�รณ�                   
ข้อกฎหม�ยแล้ว ให้คำ�นึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและคว�มมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย โดยให้ระลึกอยู่เสมอว่�
เป็นหน้�ที่ของน�ยทะเบียนที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ตกหล่นให้ได้รับก�รแจ้งก�รเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

     ขอแสดงคว�มนับถือ

   
                  (นายมงคล สุระสัจจะ)

      อธิบดีกรมก�รปกครอง
      ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง
สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน
ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๓ – ๖
โทรส�ร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕
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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๗๗๓๙   กรมก�รปกครอง

       ถนนอษัฎ�งค ์กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๕

เรื่อง  กำ�ชับม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตท�งก�รทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชน

เรียน  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง  หนังสือกรมก�รปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙๔๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๕

  ต�มที่กรมก�รปกครอง ได้ซักซ้อมแนวท�งปฏิบัติในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตท�งก�ร

ทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนโดยให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมห�นครกำ�ชับให้เจ้�หน้�ที่           

ผู้ปฏิบัติง�นให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติง�นก�รทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนและให้ปฏิบัติ           

ต�มกฎหม�ยโดยเคร่งครัด โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงให้ผู้บังคับบัญช�ควบคุมกำ�กับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมก�ร

ปฏิบัติง�นของผู้ใต้บังคับบัญช�อย่�งใกล้ชิดเพ่ือมิให้เกิดช่องท�งในก�รทุจริตท�งก�รทะเบียนร�ษฎรและ                

บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ร�ยละเอียดต�มที่ีทร�บแล้วนั้น

  กรมก�รปกครอง พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ที่ผ่�นม�สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ิน              

ยังไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่เกี่ยวกับง�นทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนอย่�งจริงจัง 

โดยเฉพ�ะในกรณกี�รดำ�เนนิม�ตรก�รปอ้งกนัก�รทจุรติท�งทะเบยีนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตวัประช�ชน จงึทำ�ให้

เกิดปัญห�ก�รทุจริตดังกล่�วเกิดข้ึนอยู่อย่�งต่อเนื่องและเป็นจำ�นวนม�ก ทั้งๆ ที่กรมก�รปกครอง ได้กำ�หนด

ม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตท�งทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนไว้อย่�งรอบคอบ         

และรัดกุมแล้วก็ต�ม แต่ยังพบเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นท่ีเกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รประช�ชนท�งทะเบียนร�ษฎร

และบัตรประจำ�ตัวประช�ชนบ�งแห่งท่ีมีเจตน�ไม่สุจริต อ�ศัยช่องว่�งท�งทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชน

ในก�รแสวงห�ผลประโยชน์โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของประเทศช�ติและภ�พลักษณ์                        

ของกรมก�รปกครองแต่อย่�งใด ดังน้ัน เพ่ือเป็นก�รกำ�ชับม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตท�งทะเบียนร�ษฎร

และบัตรประจำ�ตัวประช�ชนให้มีประสิทธิภ�พและเกิดผลในท�งปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม จึงขอให้จังหวัดทุกจังหวัด

และกรุงเทพมห�นคร กำ�ชับให้สำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบ 

ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญต่อง�นก�รทะเบียนร�ษฎรและบัตรประจำ�ตัวประช�ชน โดยเฉพ�ะผู้บังคับบัญช�           

จะต้องคอยตรวจสอบ กำ�กับ ดูแลก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ผู้ที่รับผิดชอบให้ยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย              

และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย�่งเครง่ครดั หากปรากฏวา่มีเจา้หนา้ทีผู้่ทีร่บัผิดชอบและบุคคลใดมีส่วนรว่มใหก้าร        

ช่วยเหลือหรอืสนบัสนนุในการทจุรติทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชน ขอใหผู้บั้งคับบญัชา

พิจารณาโทษทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏในสถานหนัก                  
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และด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาดำาเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำา            

ความผิดนั้นตามลำาดับช้ันเหนือขึ้นไปด้วย หากมีการปล่อยปละละเลย ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ        

ที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด

  จงึเรียนม�เพือ่โปรดทร�บและกรณุ�แจง้ให้สำ�นกัทะเบยีนทกุแห่งในพืน้ท่ีรบัผดิชอบถือปฏบิติัตอ่ไป

  ขอแสดงคว�มนับถือ

     

                  

  (นายชวน ศิรินันท์พร)

  อธิบดีกรมก�รปกครอง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร. ๐ – ๒๗๙๑ – ๗๓๒๒ - ๓ 
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ส่วนที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
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เรื่องเสร็จที่ (๖๑/๒๕๒๖)

บันทึก
 เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

  (การเสียสัญชาติไทยของผู้ซึ่งแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว จะมีผลเมื่อใด)

 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท. ๐๒๐๖/๑๘๔๙๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ถึงสำานักงาน                    
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า นายเสถียร           
หล่อศิริไพบูลย์ ได้ย่ืนคำาร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพ่ือขอเพ่ิมช่ือบุตร 
คือ เด็กชายมาร์ค ลงในหนังสือเดินทางไทยของนางกลอยใจ ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของตน                  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วปรากฏว่า นายเสถียรฯ มีสัญชาติอเมริกัน และนางกลอยใจฯ 
มสีญัชาติไทย สถานเอกอคัรราชทตูฯ จงึปฏเิสธคำารอ้งดงักลา่วเพราะเดก็ชายมารค์มบีดิาเป็นคนสญัชาตอิเมรกินั
 ซ่ึงนายเสถยีรฯ ไดส้ญัชาตอิเมริกนัโดยไดรั้บอนมัุตจิากทางการสหรัฐอเมริกาเม่ือ ๒๒ มิถนุายน ๒๕๒๒ 
แต่ยังไม่ได้สละสัญชาติไทย นายเสถียรฯ ได้เคยยื่นคำาร้องขอเพิ่มช่ือบุตรของตนลงในหนังสือเดินทางอเมริกัน
ของตนแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธเพราะนางกลอยใจฯ ไม่ได้สัญชาติอเมริกันและเด็กชายมาร์ค เกิดนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยเกิดท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย ต่อมานายเสถียรฯ ได้ยื่นคำาร้องขอหนังสือเดินทางให้แก่                   
เด็กชายมาร์คฯ ต่อทางการประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่ได้รับการปฏิเสธเช่นกัน นายเสถียรฯ จึงขอให้สถาน            
เอกอคัรราชทูตฯ พจิารณาเพิม่ชือ่เดก็ชายมารค์ฯ ลงในหนงัสือเดินทางไทยของนางกลอยใจฯ หรอืออกหนงัสอืเดนิทาง
ให้แก่เด็กชายมาร์คฯ ด้วย
 กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาโดยกระทรวงการต่างประเทศ        
มีความเห็นว่า การท่ีนายเสถียรฯ ได้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกันน้ัน ย่อมเป็นเหตุให้เสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๒ 
แห่่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ๒๕๐๘ แต่เน่ืองจากมาตรา ๕ แห่่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำาหนดให้การเสียสัญชาติไทย
มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เสียสัญชาติไทย        
นายเสถียรฯ จึงยังมีสัญชาติไทย และนายเสถียรฯ ยังมิได้สละสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๕ ดังนั้น เด็กชายมาร์คฯ
ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
 กระทรวงมหาดไทยไดส้ง่เรือ่งใหท้ีป่รกึษากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กรมอยัการและกรมตำารวจ
พิจารณา ที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยกับกรมอัยการเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกระทรวง           
การต่างประเทศ แต่กรมตำารวจเห็นว่า เม่ือนายเสถียรฯ ได้สัญชาติอเมริกันโดยการแปลงสัญชาติจึงต้องเสียสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยไม่จำาต้องแสดงเจตนาสละสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๕ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มีแนวคำาพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๗/๒๕๒๒ วินิจฉัยไว้แล้ว ส่วนการประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องดำาเนินการต่อไป มิใช่ว่าหากยังไม่มีการ
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้จะยงัไม่เสยีสญัชาติไทย นายเสถยีรฯ ไดเ้สยีสญัชาตโิดยผลของการไดร้บัอนญุาต
ให้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกัน เด็กชายมาร์คฯ จึงมิใช่เป็นผู้เกิดโดยบิดามีสัญชาติไทย หรือผู้เกิดนอกราชอาณาจักรไทย 
โดยมารดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติอันจะได้สัญชาติไทย              
โดยการเกิดตามนัยมาตรา ๗ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื่องจากส่วนราชการ      
ท่ีเกีย่วข้องมีความเหน็แตกตา่งกนัดังกลา่ว กระทรวงมหาดไทย จึงขอใหส้ำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณา
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 คณะท่ี ๕) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว และได้ฟังคำาช้ีแจง
จากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สำานักงานปลัดกระทรวง กรมตำารวจและกรมอัยการ) แล้วมีความเห็นดังนี้
 ๑. สำาหรับปัญหาข้อแรกนั้น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๒ ได้บัญญัติไว้ว่า 
“ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือสละสัญชาติไทยหรือถูกถอนสัญชาติไทย ย่อมเสีย
สัญชาติไทย” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีสัญชาติไทยเมื่อได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวแล้ว ย่อมเสียสัญชาติไทย       
แต่การเสียสัญชาติไทยนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการเสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๒ นั้น ก็อยู่ในหมวด ๒ ภายใต้บังคับตาม
มาตรา ๕ เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทย        
การเสียสัญชาติน้ันก็ยังไม่มีผลตามกฎหมาย จึงต้องถือว่าบุคคลน้ันยังมีสัญชาติไทยอยู่ ท้ังน้ี้ เพราะการได้สัญชาติไทย 
หรือการเสียสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ น้ัน กฎหมายได้กำาหนดข้ันตอนของแต่ละกรณีไว้ 
เช่น การได้สัญชาติไทยตามสามีของหญิงต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย         
และให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีที่จะอนุญาตหรือไม่ ตามมาตรา ๙ หรือกรณีการแปลงสัญชาติตามมาตรา ๑๒ 
และการสละสัญชาติตามมาตรา ๑๕ ซึ่งกำาหนดให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีีที่จะอนุญาตหรือไม่เช่นเดียวกัน 
แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าไม่ประสงค์จะให้การได้สัญชาติไทยเป็นไปโดยอัตโนมัติ ในกรณีตามท่ีหารือน้ี
จึงต้องถือว่า นายเสถียร หล่อศิริไพบูลย์ ยังคงมีสัญชาติไทย
 ๒. สำาหรบัปัญหาทีส่อง เนือ่งจากไดว้นิจิฉยัแลว้วา่ ระหวา่งทีย่งัไมม่กีารประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ใหน้ายเสถยีรฯ เสยีสญัชาตไิทย นายเสถยีรฯ จงึยงัคงมสีญัชาติไทย และตามขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ เดก็ชายมารค์ฯ 
เกิดนอกราชอาณาจักรในขณะที่บิดา คือนายเสถียรฯ ยังคงมีสัญชาติไทย เด็กชายมาร์คฯ จึงย่อมได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ นอกจากน้ีแม้จะปรากฏข้อเท็จจริง       
เพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ ให้นายเสถียรฯ เสียสัญชาติไทย            
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๒๕ ก็ตาม ประกาศดังกล่าวก็ย่อมมีผลบังคับ               
ในวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๒๕ และมีผลเฉพาะตัวของนายเสถียรฯ ตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เด็กชายมาร์คฯ จึงยังคงมีสัญชาติไทยเช่นเดิม

 (ลงชื่อ)   วัฒนา รัตนวิจิตร
              (นายวัฒนา รัตนวิจิตร)
             รองเลขาธิการ ฯ

                          รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
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เรื่องเสร็จที่ ๒๑๗/๒๕๒๗
บันทึก

เรื่อง ปัญหาการคืนสัญชาติไทยหรือได้สัญชาติไทยตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 
  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
  (กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำาสั่งให้คืนสัญชาติไทย
  หรือได้สัญชาติไทยแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายนั้นจะมีผลเมื่อใด 
  และมีความหมายว่าอย่างไร)

 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๖/๒๓๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗                             
และที่ มท ๐๒๐๖/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า              
กรณีบุคคล    ที่เข้าเงื่อนไขถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามความในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศ
ของคณะปฏวิติั ฉบบัที ่๓๓๗ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หากภายหลงัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเห็นสมควรและส่ังเฉพาะรายตามความในวรรคสองของข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว       
จะมีผลให้บุคคลท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังเป็นการเฉพาะรายน้ันได้สัญชาติไทยเม่ือใด และการส่ังการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประการอ่ืนน้ัน มีความหมายว่าอย่างไร ท้ังน้ี เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาจากความเห็นและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่า มีข้อแตกต่างในการตีความ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ดังนี้
 ๑. โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ มิได้กำาหนดให้หน่วยงานใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ แนวทางปฏิบัติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคืนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ขึ้น คณะกรรมการ ฯ ได้มีมติให้สำานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบพจิารณากลัน่กรองคำาขอคนืหรอืขอมสีญัชาตไิทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติดังกล่าวของคนญวน และกรมตำารวจรับผิดชอบสำาหรับบุคคลสัญชาติอ่ืน แล้วเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาก่อนนำาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการต่อไป แต่ปรากฏว่าความเห็นและแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานทั้ง ๒ แห่งนั้นแตกต่างกันคือ
   ๑.๑  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สั่งเฉพาะรายตามความในข้อ ๑ วรรคท้าย หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดย “อนุมัติ
ให้คืนสัญชาติไทย” หรือ “อนุมัติให้มีสัญชาติไทยได้” ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคืนสัญชาติไทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ นั้น ย่อมมีผลให้บุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                    
ส่ังเฉพาะรายดังกล่าวแล้วได้สัญชาติไทยนับแต่วันท่ีส่ังการ ฉะน้ัน เม่ือรัฐมนตรีมีคำาส่ังอนุมัติให้มีสัญชาติไทยได้้          
จะไม่นำารายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก
   ๑.๒  กรมตำารวจเห็นว่า การได้สัญชาติไทยในกรณีน้ีมีผลนับแต่วันท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉะนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง “อนุมัติให้คืนสัญชาติไทย” หรือ “อนุมัติให้มีสัญชาติไทย”       
แก่บุคคลที่เข้าเงื่อนไขถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามความในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของ      
คณะปฏิวตั ิฉบบัที ่๓๓๗ แลว้ กรมตำารวจไดป้ระมวลรายชือ่ผูท้ีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่การดงักลา่ว
นำาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 ๒. นอกจากความเหน็ของหน่วยงานทั้งสองแหง่ดังกล่าวแลว้ ยงัปรากฏว่า กรมอยัการไดม้คีวามเห็น
แตกต่างไปอีกประการหน่ึง โดยเห็นว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ มิใช่บทบัญญัติท่ีเป็นบทบังคับ             
โดยเด็ดขาด เพราะมีบัญญัติในข้อ ๑ วรรคท้ายไว้ว่า “ทั้งนี้เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา   
เห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น” ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำาสั่งเป็นการ
เฉพาะรายน้ัน ย่อมต้องอยู่ในความหมายว่า เป็นการส่ังไม่ให้ใช้บทบัญญัติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๓๗ 
บังคับแก่บุคคลท่ีเข้าอยู่ในข่ายต้องเสียสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี จึงต้องถือว่าบุคคลท่ีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำาสั่งดังกล่าว มีสัญชาติไทยมาโดยตลอด
 เนือ่งจากความเหน็และแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งนีแ้ตกตา่งกนั กระทรวงมหาดไทยจงึขอใหค้ณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (สำานักงานปลัดกระทรวงและกรมตำารวจ) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหา 
ในเรื่องนี้แล้ว มีความเห็นว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ เป็นกฎหมายพิเศษว่าด้วยการถอนสัญชาติ
และการไม่ได้สัญชาติโดยเฉพาะไม่เก่ียวกับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังจะเห็นได้จากข้อ ๓ ท่ีบัญญัติว่า 
“บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแย้ง
กับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน” เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติ               
ฉบับท่ี ๓๓๗ เป็นกฎหมายพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ การตีความตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
จึงต้องตีความตามเจตนารมณ์ท่ีได้กล่าวไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติิฉบับน้ีโดยเคร่งครัด ฉะน้ัน ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การถอนหรือการห้ามไม่ให้มีสัญชาติไทยตามข้อ ๑ วรรคหน่ึง หรือข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) จึงมีความเห็นดังนี้ 
 ๑. บทบัญญัติของข้อ ๑ วรรคหน่ึง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวเป็นบทบังคับให้ถอนสัญชาติไทย
ของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏ
บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย และเข้าเง่ือนไขตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ ๑ (๑) (๒) หรือ (๓) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกล่าว การถอนสัญชาติไทยในกรณีน้ีจึงมีผลต้ังแต่วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช้บังคับทันที โดยไม่จำาเป็น
ต้องดำาเนินการถอนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ หรือต้องจัดให้มีการพิจารณากล่ันกรอง      
ผู้ท่ีจะถูกถอนสัญชาติเสียก่อนแต่ประการใด ฉะน้ัน บรรดาบุคคลท่ีเข้าเกณฑ์ถูกถอนสัญชาติไทยตามข้อ ๑ วรรคหน่ึง 
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจึงต้องเสียสัญชาติไทยทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้       
มีผลใช้บังคับ
 ๒. ส่วนบทบัญญัติของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ นั้น เป็นบทบังคับให้บุคคล           
ท่ีมีลักษณะตามข้อ ๑ วรรคหน่ึง ซ่ึงเกิดในราชอาณาจักรไทยภายหลังท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ีได้ใช้บังคับแล้ว 
ไม่ได้สัญชาติไทยทันทีต้ังแต่วันท่ีเกิด ซ่ึงเป็นกรณียกเว้นหลักการได้สัญชาติโดยการเกิดในดินแดน ตามพระราชบัญญัติ
สญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉะนัน้ บรรดาบคุคลทีเ่ขา้เกณฑต์ามข้อ ๒ แหง่ประกาศของคณะปฏวิตัดิงักลา่วจงึตอ้งถอืวา่
เป็นผู้ถูกห้ามตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ไม่ให้ได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
 อย่างไรก็ตาม ความในข้อ ๑ วรรคสองและความในตอนท้ายของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ดงักลา่วยงัไดบ้ญัญตัไิวด้ว้ยวา่ “เวน้แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยพจิารณาเหน็สมควรและสัง่เฉพาะราย
เป็นประการอ่ืน” ซ่ึงข้อความดังกล่าวน้ันคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๒) มีความเห็นว่า
มลีกัษณะเปน็บทยกเวน้ความในขอ้ ๑ วรรคหนึง่ และขอ้ ๒ แหง่ประกาศของคณะปฏิวติัดังกล่าว และเปน็ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้มิได้มีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย             
บัญญัติไว้เป็นประการใดอีก ข้อความดังกล่าวจึงมีความหมายว่ากฎหมายได้ให้อำานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่จะพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการให้คืนหรือการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่ถูกถอนหรือถูกห้ามมิให้ได้สัญชาติไทย
ตามขอ้ ๑ หรอืขอ้ ๒ แลว้แตก่รณ ีทัง้นี ้ตามแตจ่ะเหน็สมควรแตก่ารสัง่การของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
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ในกรณีน้ีจะต้องอยู่ในขอบเขตแห่งเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีด้วย  เม่ือประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบบันีม้เีจตนารมณท์ีจ่ะใหถ้อนสญัชาตไิทยหรอืไมใ่หสั้ญชาตไิทยแกบุ่คคลทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ำาหนดไว้ในขอ้ ๑ 

หรือข้อ ๒ เป็นการท่ัวไป และให้มีผลบังคับโดยทันที เช่นนี้ ข้อความที่ว่า “สั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น”              

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีความหมายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำานาจที่จะมี          

คำาส่ังเก่ียวกับการให้บุคคลท่ีถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทย โดยผลของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี        

ไดค้นืหรอืไดม้สีญัชาตไิทยในภายหลงั และการมคีำาสัง่ในเรือ่งดงักลา่วรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมอีำานาจ

ที่จะสั่งการในลักษณะใดหรือเมื่อใดก็ได้ตามแต่พฤติการณ์ที่เห็นสมควร เช่น อาจมีคำาสั่งให้การคืนสัญชาติไทย

แกบ่คุคลใดมีผลยอ้นหลงัไปถึงวนัทีบุ่คคลนัน้ถกูถอนสญัชาตไิทย เปน็ตน้ แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย

ไม่มีอำานาจที่จะสั่งไม่ให้ใช้บทบัญญัติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ บังคับแก่บุคคลที่เข้าเงื่อนไข

ต้องถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีได้ เพราะการมีคำาส่ังเช่นน้ัน                   

เป็นท่ีเห็นได้ว่าขัดกับเจตนารมณ์ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ดังกล่าวข้างต้น

 อน่ึง เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ เป็นกฎหมายพิเศษท่ีว่าด้วยการถอนสัญชาติไทย

และการไมไ่ด้สญัชาตไิทยสำาหรบับคุคลทีม่ไิดม้คีวามจงรกัภกัดตีอ่ประเทศไทยตา่งหากจากพระราชบญัญัตสิญัชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉะนั้น จึงไม่อาจนำาความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาใช้บังคับกับกรณี             

ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีได้ด้วย โดยเหตุนี้ คำาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในกรณีนี้                  

จึงไม่จำาเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๒) จึงมีความเห็นว่า

ในปัญหาว่าการได้คืนสัญชาติไทยหรือการได้สัญชาติไทยตามคำาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย            

ท่ีส่ังเป็นการเฉพาะรายตามความในข้อ ๑ วรรคสอง หรือความในตอนท้ายของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๓๓๗ จะมีผลเมื่อใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับลักษณะคำาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะสั่ง

ให้การคืนสัญชาติไทยหรือการได้สัญชาติไทยน้ันมีผลต้ังแต่เม่ือใดเป็นต้นไป สำาหรับความหมายของการส่ังเฉพาะราย

เปน็ประการอืน่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามขอ้ ๑ วรรคสอง หรอืขอ้ ๒ ความตอนทา้ยแหง่ประกาศ

ของคณะปฏิวตัฉิบับดงักลา่วนัน้ มคีวามหมายวา่ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยมอีำานาจทีจ่ะมคีำาสัง่เกีย่วกบั

การใหค้นืหรอืการใหส้ญัชาตไิทยแกบ่คุคลใดเปน็การเฉพาะรายในลกัษณะใดหรอืเมือ่ใดกไ็ดต้ามแตจ่ะพจิารณา        

เห็นสมควร

  (ลงชื่อ)   อมร จันทรสมบูรณ์

                           (นายอมร จันทรสมบูรณ์)

                            เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

          มิถุนายน ๒๕๒๗
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เรื่องเสร็จที่ ๕๗๔/๒๕๓๕

บันทึก

เรื่อง  การไดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิตามมาตรา ๗ (๑) แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ

 พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีของเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง) 

 กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือที่ กต ๐๒๑๑/๓๖๔๙๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕                      

ถงึสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แจง้วา่ ด้วยสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุลอนดอน ไดม้หีนงัสอืขอให้กระทรวง

การต่างประเทศพิจารณากรณีการได้สัญชาติไทย ของเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ผู้มีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

มารดาสัญชาติอังกฤษเกิดในประเทศอังกฤษ โดยขณะเกิดบิดาและมารดามิได้สมรสกันตามกฎหมาย                          

แต่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลังและบิดาไม่เคยได้แจ้งการเกิดต่อสำานักทะเบียนท้องถ่ินของไทย จึงไม่มีสูติบัตร

แสดงการเกิดที่ออกให้โดยทางราชการไทย เรื่องดังกล่าวมีสาระที่จะพิจารณาได้ดังนี้

 เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ถือหนังสือเดินทางอังกฤษเข้ามาในราชอาณาจักรและต่อมาได้ยื่นขอ

หนังสือเดินทางไทยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยแสดงหลักฐานที่ปรากฏในหน้า ๑๒ ของหนังสือเดินทาง         

ของเด็กชายชโนดมฯ ว่าเด็กชายชโนดมฯ เป็นบุคคลสัญชาติไทย  กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ออกหนังสือเดินทาง

เลขที ่F ๐๔๖๑๕๙ ให้เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ มอีายุใชง้านไดถ้งึวนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๓๓ เมือ่หนงัสอืเดนิทาง

จะหมดอาย ุผูเ้ปน็บิดาจงึไดย้ืน่คำารอ้งขอตอ่อายหุนงัสอืเดินทางใหบ้ตุร แตส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุลอนดอน 

พิจารณาว่าเด็กชายชโนดมฯ มิใช่บุคคลสัญชาติไทย จึงมีหนังสือหารือมายังกระทรวงการต่างประเทศ และต่อมา

ผู้เป็นบิดาได้ยื่นสำาเนาหนังสือกองตรวจคนเข้าเมือง ท่ี มท ๐๖๐๗.๓.๑/๕๖ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๒๗                 

แจ้งยืนยันให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบว่า เด็กชายชโนดมฯ เป็นบุคคลสัญชาติไทย และขอให้นำาช่ือ         

เข้าทะเบียนบ้าน กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบหลักฐานการออกหนังสือเดินทางแล้ว ปรากฏว่ามีหลักฐาน

ในสำาเนาทะเบียนบ้านจริง กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเด็กชายชโนดมฯ ไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่เพ่ือความรอบคอบ 

จึงได้มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยในฐานะส่วนราชการท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติสัญชาติฯ            

และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๐๒/๑๕๒๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ แจ้งยืนยันมาว่า 

เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรืองได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๑) เพราะบิดา

มารดาสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสภายหลังการเกิดของเด็กชายชโนดมฯ ก็ตาม                  

กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือท่ี กต ๐๒๑๑/๗๓๔๓๗ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ ขอทบทวนความเห็นไปว่า

เด็กชายชโนดมฯ ไม่ได้สัญชาติไทย เพราะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาผู้เป็นบุคคลต่างชาติเพียงฝ่ายเดียว 

เนื่องจากในขณะที่เด็กชายชโนดมฯ เกิด บิดาและมารดายังมิได้จดทะเบียนสมรสกัน กระทรวงมหาดไทย                 

ได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๐๒/๒๐๔๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ยืนยันว่า เด็กชายชโนดมฯ ได้สัญชาติไทย               

เพราะบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง ซ่ึงมีผลให้เด็กชายชโนดมฯ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา                              

ตามมาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงได้สัญชาติไทยตาม          

มาตรา ๗ (๑) แหง่พระราชบญัญัติสญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ กระทรวงการตา่งประเทศไดม้หีนงัสอืที ่กต ๐๒๑๑/๑๓๖๑๒          

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ทบทวนความเห็นไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยชี้แจงว่า
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 (๑) การสมรสของบิดามารดาในภายหลังย่อมมีผลให้เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา             

ตามมาตรา ๑๕๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่า สถานะความเป็นบิดาและบุตร

ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดากับบุตรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่บิดาสมรสกับมารดาเท่านั้น 

ไมม่ผีลยอ้นหลงัไปถงึวนัทีเ่ดก็นัน้เกดิตามบทบญัญัตมิาตรา ๑๕๕๗ (๑) แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

 (๒) การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๑)                 

ต้องพิจารณาสถานะและคุณสมบัติของบุคคลในขณะเกิดเท่าน้ัน หากในขณะเกิดไม่มีคุณสมบัติท่ีจะได้สัญชาติไทย          

บุคคลนั้นย่อมไม่ได้สัญชาติไทย

 (๓) พิจารณาถึงสถานะและสิทธิหน้าที่ระหว่างบิดากับมารดาตามกฎหมายครอบครัวแล้ว มาตรา 

๑๕๕๗ (๑) ยังบัญญัติให้มีผลนับแต่วันที่บิดามารดาสมรสกัน โดยไม่ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด ฉะนั้น 

การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘            

ย่อมไม่มีทางท่ีจะพิจารณาได้ว่าเด็กชายชโนดมฯ มีสถานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาท่ีเป็นคนไทยมาต้ังแต่เกิด

และการตีความตามพระราชบัญญัติสัญชาติต้องตีความโดยเคร่งครัด เด็กชายชโนดมฯ จึงไม่ได้รับสัญชาติไทย 

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๐๕/๘๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ยืนยันความเห็นเดิมว่า

เด็กชายชโนดมฯ ได้รับสัญชาติไทย และว่าหากกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้เสนอเรื่อง

ให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยชี้ขาด

 โดยที่กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่า เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ไม่ได้รับสัญชาติไทย          

โดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และโดยที่มีกรณีทำานองนี้เกิดขึ้น

เสมอ รวมทั้งกรณีที่จะมีการอ้างขอให้่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕        

ซึ่งมีผลย้อนหลังด้วย จึงจำาเป็นต้องขอความอนุเคราะห์สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว

แล้วแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๓) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวง           

การต่างประเทศดังกล่าวประกอบกับฟังคำาชี้แจงของผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (สำานักงานปลัดกระทรวง)         

และผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย (สำานกังานปลดักระทรวง)  แลว้ มีความเหน็วา่ กรณขีองเด็กชายชโนดม บญุรุ่งเรือง 

ที่กระทรวงการต่างประเทศหารือมานี้มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียว คือ เด็กชายชโนดม 

บุญรุ่งเรือง จะได้สัญชาติไทยตามบิดาผู้มีสัญชาติไทยตามนัยมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏว่า          

เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง เกิดเม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) ในสหราชอาณาจักร โดยท่ีในขณะเกิด

บิดา คือ นายเกษม บุญรุ่งเรือง เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมารดา คือ นางคาเรน แอน บุญรุ่งเรือง มีสัญชาติอังกฤษน้ัน  

ยังไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย ต่อมาหลังจากเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง เกิดแล้วคือวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(ค.ศ. ๑๙๘๑) บิดาและมารดาเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง จึงได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย              

ณ สำานักทะเบียน District of Haymarket, Edinburgh สหราชอาณาจักร ซ่ึงมีผลทำาให้เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง 

เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายเกษม บุญรุ่งเรือง ผู้เป็นบิดาตามนัยมาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ (๑) 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำาหรับกรณีที่บุคคลจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗                  

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ัน

มาตราดังกล่าวได้กำาหนดไว้สองกรณี กล่าวคือ กรณีได้สัญชาติไทยโดยหลักสือสายโลหิตตาม (๑) และกรณี           

ที่ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตาม (๒) และหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๗ (๑) นั้นเองก็กำาหนดไว้ว่า             
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“ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย” โดยมไิดม้ขีอ้ความใดระบ ุ     

ข้อยกเว้นจำากัดสิทธิการได้รับีสัญชาติไทยไว้อย่างชัดเจนเหมือนกรณีตามมาตรา ๗ (๒) ประกอบกับถ้อยคำาท่ีกฎหมาย

ใช้ในมาตรา ๗ (๑) แตกต่างจากมาตรา ๗ ทวิ กล่าวคือ มาตรา ๗ ทวิ ใช้ถ้อยคำาว่า “ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย

โดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้        

มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย                          

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ฯลฯ” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามาตรา ๗ (๑) มิได้มุ่งประสงค์แต่เฉพาะในขณะเกิดเหมือน            

ด่ังเช่นมาตรา ๗ ทวิ ดังน้ัน จึงเห็นว่ากรณีของเด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง ซ่ึงเป็นผู้เกิดโดยบิดาชอบด้วยกฎหมาย

เป็นผู้มีสัญชาติไทย แม้ว่าจะเกิดนอกราชอาณาจักรไทยและก่อนบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันก็ตาม                        

แต่ภายหลังบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว กรณีจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้ เด็กชายชโนดม บุญรุ่งเรือง จึงมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลัก

สืบสายโลหิตตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 (ลงชื่อ)   ไมตรี ตันเต็มทรัพย์

                           (นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)

                           รองเลขาธิการฯ

                           ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

         สิงหาคม ๒๕๓๕
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เรื่องเสร็จที่ ๖๑๖/๒๕๔๕

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง การเพิกถอนคำาสั่งถอนสัญชาติ

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๕.๓๓๓/๑๐๑๑๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕        

ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับกรณี นายเหอะซิง แซ่ห่อ มีคำาร้องต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยขอให้เพิกถอนคำาสั่งถอนสัญชาติ  สรุปได้ดังนี้

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

ถอนสัญชาตินายเหอะซิง แซ่ห่อ โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘           

ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ระบุเหตุผลในการถอนสัญชาติ นายเหอะซิงฯ ไว้ว่า เนื่องจากผู้ถูกถอนสัญชาติไทย                 

ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำานักอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปี                 

นับแต่วันบรรลุนิติภาวะและมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้สัญชาติของบิดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว พฤติการณ์         

ดังกล่าวจึงเข้าข่ายกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นให้อำานาจรัฐมนตรีพิจารณาออกคำาสั่งถอนสัญชาติได้

 ๒. ตอ่มานายเหอะซงิฯ ไดม้หีนงัสอืถงึรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่๒ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

ขอใหเ้พกิถอนคำาสัง่ถอนสญัชาตโิดยอา้งวา่คำาส่ังดังกล่าวกระทำาขึน้ตามขอ้เทจ็จรงิทีค่ลาดเคล่ือนผดิในขอ้กฎหมาย

ขาดความเป็นธรรมและขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ตนมิได้อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตดิตอ่กันหรอืเกนิกวา่หา้ปนีบัแตว่นัทีบ่รรลนุติภิาวะแต่อยา่งใด เพราะไดเ้ดนิทางมาอยูใ่นประเทศไทยเป็นประจำา           

ครั้งละเป็นเวลาหลายเดือนประมาณ ๑ ปี หรือ ๒ ปีต่อครั้งตลอดมา ทั้งยังได้เดินทางไปพำานักอยู่ในยุโรป                      

อีกหลายประเทศเปน็เวลานานนับปีอีกด้วย และเห็นว่าตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘     

มิได้บังคับให้รัฐมนตรีเพิกถอนสัญชาติของบุคคลในกรณีที่มีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (๑)-(๔) ของมาตราดังกล่าว

แตอ่ยา่งใด นอกจากนีย้งัเหน็วา่บทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตัสิญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในสว่นทีใ่ห้เพิกถอนสญัชาติ

ของคนไทยนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ๓. จากขอ้เทจ็จริงขา้งตน้ สำานกังานตำารวจแห่งชาตขิอหารอืว่า คำารอ้งของนายเหอะซงิฯ ท่ีให้รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำาส่ังใหม่ให้เพิกถอนคำาสั่งถอนสัญชาติน้ัน เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ               

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ อย่างไร เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้ฟังคำาช้ีแจงเพ่ิมเติม

จากผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติแล้ว มีความเห็นดังนี้

 เนื่องจากมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติให้       

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยกเว้นกรณี        

ท่ีมีกฎหมายอ่ืนกำาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรม 

หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่          

พระราชบญัญติัสญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ไมม่บีทบัญญตัใิดทีก่ำาหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเพกิถอนคำาสัง่ถอนสัญชาติ

ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ กรณีนายเหอะซิงฯ ยื่นคำาร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำาส่ังใหม่         
เพ่ือเพิกถอนคำาส่ังถอนสัญชาติน้ันเน่ืองจากคำาส่ังถอนสัญชาติเป็นการใช้อำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคคล         
จึงเป็นคำาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙                   
ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวการเพิกถอนคำาสั่งทางปกครองมีวิธีการที่แตกต่างกันเป็น ๓ กรณี คือ ๑)                 
การอุทธรณ์คำาส่ังทางปกครอง ๒) การขอให้พิจารณาใหม่ และ ๓) การเพิกถอนคำาส่ังทางปกครองโดยเจ้าหน้าท่ีเอง
 (๑)  ในกรณีของการอุทธรณ์ เนื่องจากมาตรา ๔๔ กำาหนดให้คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะคำาสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น 
ซึ่งกรณีคำาร้องของนายเหอะซิงฯ แม้พระราชบัญญัติสัญชาติฯ จะมิได้กำาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ   
แต่คำาสั่งถอนสัญชาติเป็นคำาสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเหอะซิงฯ จึงไม่อาจยื่นอุทธรณ์          
คำาสั่งดังกล่าวได้ ดังนั้น คำาร้องของนายเหอะซิงฯ จึงมิใช่เป็นการอุทธรณ์คำาสั่งทางปกครองแต่อย่างใด
 (๒) สำาหรับการขอให้พิจารณาใหม่นั้น ตามมาตรา ๕๔ กำาหนดเงื่อนไขไว้ว่าเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอน
หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำาส่ังทางปกครองที่พ้นกำาหนดอุทธรณ์ได้เฉพาะเมื่อมีกรณีตามที่บัญญัติไว้ใน (๑) ถึง (๔) 
ของมาตราดังกล่าวเท่าน้ัน กล่าวคือ มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำาให้ข้อเท็จจริงซ่ึงฟังเป็นท่ียุติแล้วน้ันเปล่ียนแปลงไป
ในสาระสำาคัญ คู่กรณีไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาหรือถูกตัดโอกาสอย่างไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วม  
ในการพิจารณานั้น เจ้าหน้าที่ไม่มีอำานาจทำาคำาสั่ง หรือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีใช้เป็นฐานในการพิจารณา       
ทำาคำาสัง่นัน้ไดเ้ปลีย่นไปในทางทีจ่ะเปน็ประโยชนแ์กคู่ก่รณ ีโดยจะตอ้งยืน่คำาขอภายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัทีผู่น้ัน้
รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องพิจารณาว่า
คำาขอของนายเหอะซิงฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๕๔ นี้ หรือไม่ อย่างไร หากเห็นว่าตามข้อเท็จจริง                 
เข้าเงื่อนไขของมาตรา ๕๔ แล้ว ก็สามารถเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำาสั่งถอนสัญชาติของนายเหอะซิงฯ ได้
 (๓) ไม่ว่าคำาขอของนายเหอะซิงฯ จะเข้าลักษณะเป็นการอุทธรณ์หรือเป็นการขอให้พิจารณาใหม่  
หรือไม่ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้อำานาจผู้ออกคำาส่ัง             
หรือผู้บังคับบัญชาที่จะเพิกถอนคำาสั่งนั้นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ และมาตราต่อจากนั้น 
(ส่วนท่ี ๖) ดังน้ัน หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะใช้ข้อเท็จจริงในคำาร้องน้ันไว้ประกอบการพิจารณา
เพื่อใช้อำานาจตามบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคำาสั่งทางปกครองดังกล่าวก็ย่อมกระทำาได้แต่โดยที่มาตรา ๒๐ 
แหง่พระราชบญัญตัสัิญชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ กำาหนดใหมี้คณะกรรมการคณะหนึง่ประกอบดว้ยปลดักระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตำารวจ และอธิบดีกรมอัยการ 
เป็นกรรมการ เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกคำาสั่งถอนสัญชาติตามมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ดังนั้น ในการพิจารณาเพิกถอนคำาสั่งถอนสัญชาติ              
จึงต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีด้วย

                      (ลงชื่อ)   ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
      (ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
          เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
           ตุลาคม ๒๕๔๕
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เรื่องเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๔๙

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 เรื่อง    การออกคำาสัง่เพกิถอนรายการทะเบยีนหรือหลักฐานทางทะเบยีนราษฎร

      และคำาสั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำาตัวประชาชน

 กรมการปกครองไดม้หีนงัสอืที ่มท ๐๓๐๙.๑/๒๐๐๔๖ ลงวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ ถงึสำานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเกี่ยวกัับการปฏิบัติราชการทางปกครอง สรุปความได้ว่าสำานักทะเบียนกลาง         
กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันการทุจริต              
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชนได้ดำาเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐาน       
ทางทะเบียนราษฎรและเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำาตัวประชาชนในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานอันเช่ือได้ว่า        
การดำาเนินการแจ้ง การรับแจ้ง หรือการลงรายการเพื่อจัดทำาหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัว
ประชาชนได้ดำาเนนิการไปโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ หรือโดยอำาพราง หรือมีรายการข้อความผิดจากความ
เป็นจริง ซึ่งในทางปฏิบัตินายทะเบียนจะมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
 ๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลการกระทำาความผิดจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและ
พยานบคุคลทีเ่กีย่วข้อง เชน่ รายการบตัรประจำาตวัประชาชนฉบบัเดมิ พยานบคุคลในพืน้ทีห่รอืประชาคมหมูบ่า้น 
เป็นต้น
 ๒. หากพบวา่มกีารกระทำาความผดิหรอืเชือ่ไดว้า่มีการกระทำาความผดิจะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษทางวินัยและทางอาญาแล้วแต่กรณี ส่วนเอกสารการทะเบียน                    
และรายการบุคคลที่เกิดจากการดำาเนินการโดยมิชอบหรือทุจริต นายทะเบียนจะยกเลิกและจำาหน่ายเพื่อมิให้             
มกีารนำาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถกูต้อง รวมทัง้เปน็การปอ้งกนัมใิหผู้ถ้กูแอบอา้งชือ่และรายการบคุคลไปใช้ในการ 
กระทำาความผิด
 จากขัน้ตอนการปฏบิตัขิา้งตน้สำานักทะเบยีนหลายแหง่ไดห้ารอืวา่การสัง่เพกิถอนรายการทะเบยีนหรอื
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรและการส่ังเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำาตัวประชาชนท่ีเกิดจากการดำาเนินการ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือ โดยทุจริต จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ แจ้งให้ผู้จะได้รับผลกระทบจากการดำาเนินการดังกล่าว
ทราบถึงข้อเท็จจริง และให้โอกาสในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น        
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรมการปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
 ๑. การมีช่ือและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรอันเกิดจากการทุจริตแจ้งข้อความ              
หรือแสดงหลักฐานเท็จต่อเจ้าพนักงาน เช่นคนต่างด้าวแจ้งข้อความหรือแสดงเอกสารราชการปลอมในการขอ
เพิ่มชื่อเข้าในบ้านทะเบียนบ้านในสถานะผู้มีสัญชาติไทย หรือทุจริตแอบอ้างชื่อและรายการบุคคลของผู้อื่น             
ในทะเบียนบ้าน แจ้งการย้ายที่อยู่ หรือกระทำาธุรกรรมทางทะเบียน เช่น เปลี่ยนชื่อตัว จดทะเบียนสมรส ทำาบัตร
ประจำาตวัประชาชน เป็นต้น เป็นการกระทำาท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และอาจสร้างความ
เสียหายใหแ้กป่ระชาชนผูส้จุรติทัว่ไปทีผู่ม้ชีือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบ้านโดยมชิอบนำาเอกสารการทะเบยีน
ราษฎรดงักลา่วไปแอบอา้ง จงึเปน็ไปตามขอ้ยกเวน้ทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แหง่พระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น นายทะเบียนจึงสามารถสั่งจำาหน่ายรายการทะเบียนและยกเลิกเพิกถอน
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ทันทีที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่ามีการทุจริต และต้องแจ้งคู่กรณีเพ่ือให้อุทธรณ์         

คำาส่ังของนายทะเบยีนโดยปฏบิตัติามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ
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 ๒. การจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนโดยทุจริตด้วยการแอบอ้างใช้ช่ือและรายการบุคคลของผู้อื่น        

ไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างใช้ช่ือและรายการบุคคลเดิมตามท่ีปรากฏในทะเบียนบ้านในการทำาบัตรหรือกระทำาการเปล่ียนช่ือ

และรายการบุคคลก่อนแล้วจึงทำาบัตร ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำาพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๑/๒๕๔๕ สรุปว่าเรื่องทำานองนี้

เป็นการกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และอาจสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน

ผู้สุจริตโดยทั่วไปท่ีผู้กระทำาผิดอาจนำาบัตรประจำาตัวประชาชนที่เกิดจากการทุจริตไปใช้แอบอ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้        

หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่ามีการทุจริต เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำาตัวประชาชน

สามารถส่ังจำาหน่ายรายการบัตรและยกเลิกบัตรประจำาตัวประชาชนที่มีการทุจริตได้ทันที โดยดำาเนินการ                  

เช่นเดียวกับข้อ ๑

 กรมการปกครองจึงขอหารือว่าความเห็นของกรมการปกครองดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่                   

และหากไม่ถูกต้องจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาข้อหารือของกรมการปกครอง โดยได้รับฟัง

คำาช้ีแจงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  (กรมการปกครอง) แล้วเห็นว่า ประเด็นท่ีต้องพิจารณามีเพียงประเด็นเดียวคือ 

ในการออกคำาสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และการออกคำาสั่งเพิกถอนรายการ

บัตรหรือบัตรประจำาตัวประชาชน ซึ่งเกิดจากการดำาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยทุจริตเจ้าหน้าที่         

จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่  อย่างไร

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า มาตรา ๓๐๑ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติว่า ในการออกคำาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ  

ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและ            

แสดงพยานหลักฐานของตน ซ่ึงคำาส่ังเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และคำาส่ังเพิกถอน

รายการบัตรหรือบัตรประจำาตัวประชาชนเป็นคำาสั่งทางปกครอง อันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล เจ้าหน้าที่จึงต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้ง  แสดงพยาน

หลักฐานก่อนมีคำาสั่งดังกล่าว

 ๑มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีคำาส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี  เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริง

อย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

 ความในวรรคหนึ่งมิให้นำามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

 (๑)   เมื่อมีความจำาเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือจะกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ

 (๒)   เมื่อจะมีผลทำาให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำาหนดไว้ในการทำาคำาสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

 (๓)   เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำาขอ คำาให้การหรือคำาแถลง

 (๔)   เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำาได้

 (๕)   เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

 (๖)    กรณีอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
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 อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติข้อยกเว้น

การให้คู่กรณีีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานไว้ใน             

วรรคสอง (๑) ถึง (๖) และวรรคสาม ซึ่งหากเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่สามารถออกคำาสั่ง

เพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และคำาสั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำาตัว

ประชาชนได้โดยไม่ต้องให้คู่กรณีีมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ดังนั้น                      

หากขอ้เทจ็จรงินัน้ ๆ  เปน็ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้โดยชดัแจง้แลว้ เปน็หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งปรบัขอ้เท็จจรงิ

ให้เป็นไปตามข้อยกเว้นในมาตรา ๓๐ ต่อไป

  (ลงชื่อ)   พรทิพย์ จาละ

              (คุณพรทิพย์ จาละ)

                            เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

           เมษายน ๒๕๔๙
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เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๕๐

บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การลงรายชื่อบิดาและมารดาในสูติบัตรของบุตรที่เกิดจากการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน 

 กรมการปกครองได้มีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือขอหารือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการลงรายการช่ือบิดาและมารดาในสูติบัตรสรุปความได้
ว่า สำานกัทะเบียนกลาง กรมการปกครองไดร้บัแจ้งจากกรงุเทพมหานครขอหารอืแนวทางปฏบิตัใินการลงรายการ
ช่ือบิดาและมารดาในสูติบัตรของทารกแฝดสามคนซ่ึงเกิดจากการนำาเช้ืออสุจิของนายวิจารณ์ จิณะเสน ผสมกับไข่              
ของนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน (ภริยา) แล้วนำาไปฝังในมดลูกของนางขวัญจิรา แดงเตี้ย โดยความยินยอม                  
ของนายอนุชิต แดงเต้ีย (สามี) ซ่ึงกรุงเทพมหานครเห็นว่าควรลงรายการของนางภัทรานิษฐ์ จิณะเสน และนายวิจารณ์ 
จณิะเสน เปน็มารดาและบิดาของเด็กในสูติบตัรเพือ่ใหต้รงตามขอ้เทจ็จรงิและไมก่อ่ใหเ้กดิปญัหาแกเ่ดก็ในอนาคต
 สำานักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายการในสูติบัตรจะต้องเป็นรายการตามข้อเท็จจริง
ท่ีเป็นอยู่ในขณะท่ีเด็กเกิด ต่อมาแม้ข้อเท็จจริงบางรายการจะเปล่ียนแปลงไป เช่น บิดามารดาเปล่ียนช่ือตัวหรือเด็ก
เปลี่ยนสัญชาติ รายการในสูติบัตรจะยังคงไว้ตามเดิม แต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายการในทะเบียนบ้าน
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและคงไว้ซึ่งประวัติและสิทธิของบุคคล สำาหรับกรณีตามข้อหารือข้างต้นนั้นสำานัก
ทะเบยีนกลางมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบักรงุเทพมหานคร เพราะหากเกดิปัญหากบัเดก็ในอนาคตและมคีวามจำาเปน็
ต้องตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ (DNA) ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย                       
จากเหตุรายการในสูติบัตรไม่ตรงกับการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของครอบครัว
 แต่เน่ืองจากกรณีทำานองเดียวกันน้ี คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยและตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง
สรุปได้ว่า บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยการนำาเชื้ออสุจิของสามีผสมกับไข่ของภริยาและ                  
ให้หญิงอ่ืนต้ังครรภ์แทน หญิงซ่ึงเป็นผู้ต้ังครรภ์แทนและคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกน้ัน 
ส่วนหญิงท่ีเป็นเจ้าของไข่แต่มิได้เป็นผู้ตั้งครรภ์ไม่อาจอ้างว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น         
และชายเจ้าของเช้ืออสุจิก็มิได้เป็นสามีของหญิงผู้ต้ังครรภ์จึงไม่อาจอ้างว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกน้ัน
เช่นเดียวกัน หากจะยอมรับว่าบุตรที่เกิดจากวิธีการนำาเชื้ออสุจิผสมกับไข่ของภริยา แล้วนำาไปฝากในครรภ์             
ของหญงิอ่ืนเป็นบตุรของสามแีละภรยิาเจา้ของเชือ้อสจุแิละไข่ จะตอ้งมกีารแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอหารือว่าในการออก
สตูบิตัรใหก้บัเดก็ทีเ่กิดจากการนำาเช้ืออสจุขิองสามผีสมกบัไขข่องภรยิาแลว้นำาไปฝังในมดลกูของหญงิอืน่ซึง่มีสามี
อยู่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย นายทะเบียนผู้รับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรจะสามารถ
ลงช่ือของผูท่ี้เปน็เจ้าของเช้ืออสจุแิละไขเ่ปน็บดิาและมารดาของเด็กในสตูบิตัรตามหนงัสอืรบัรองของสถานพยาบาล
ทีท่ำาการรกัษาเพือ่ใหห้ลกัฐานทางทะเบยีนราษฎรของเดก็ตรงตามขอ้เทจ็จรงิไดห้รอืไม ่อยา่งไร เพือ่จะไดถื้อเปน็
แนวทางปฏิบัติต่อไป
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้ฟังคำาชี้แจงของผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนแพทยสภาแล้ว เห็นว่า ปัญหาท่ีจะต้องวินิจฉัย
มีว่าบิดามารดาของเด็กที่เกิดมานั้นจะถือตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะคลอดออกมาเป็นทารก หรือจะถือเอาสภาพ
แห่งความเป็นจริงในขณะที่ปฏิสนธิว่าเกิดจากไข่และเชื้อของบุคคลใด

 สง่พรอ้มหนงัสอืที ่นร ๐๙๐๑/๐๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ซึง่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีามีถงึสำานักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี
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  ในปญัหาเรือ่งนีค้ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะท่ี ๑) เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีา                    
(กรรมการรา่งกฎหมาย คณะที ่๓) ทีไ่ดเ้คยวนิจิฉยัไวใ้นบันทกึ เรือ่งการใชส้ทิธเิบกิเงนิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล
และการศึกษาของบุตรที่เกิดจากการผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นต้ังครรภ์แทน๑ โดยเห็นว่า การจะถือว่าผู้ใด                
เปน็บดิาและมารดาของทารกทีค่ลอดออกมานัน้ต้องเปน็ไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๕๒ แหง่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ท่ีบัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” ซึ่งต้องเป็นการคลอด
ตามสภาพความเป็นจริงคือสภาพในขณะท่ีออกจากครรภ์มารดา ประกอบกับ มาตรา ๑๕๓๖๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย ์ซึง่บญัญตัวิา่เดก็เกดิแตห่ญงิขณะเปน็ภรยิาชายใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่เปน็บตุรชอบดว้ยกฎหมาย
ของชายผู้เป็นสามี เม่ือได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงท่ีหารือน้ี แม้จะปรากฏว่านายวิจารณ์ จิณะเสน และนางภัทรานิษฐ์ 
จิณะเสน จะเป็นเจ้าของเชื้ออสุจิและไข่ที่นำาไปฝังตัวในมดลูกของนางขวัญจิรา แดงเตี้ย ซึ่งเป็นหญิงที่มีสามีแล้ว
ก็ตาม แต่เมื่อนางขวัญจิราฯ เป็นผู้ตั้งครรภ์และคลอดทารกแฝดสามคน จึงกล่าวได้ว่านางขวัญจิราฯ เป็นมารดา
โดยชอบด้วยกฎหมายของทารก และเม่ือนางขวัญจิราฯ เป็นภริยาของนายอนุชิต แดงเต้ีย ในขณะคลอด นายอนุชิตฯ        
จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกทั้งสาม ดังนั้น รายการชื่อบิดา
และมารดาที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะลงในสูติบัตรของทารกแฝดสามคนในเบ้ืองต้น จึงได้แก่ นายอนุชิต แดงเต้ีย 
และนางขวัญจิรา แดงเต้ีย ส่วนการท่ีนายอนุชิต แดงเต้ีย จะปฏิเสธว่าทารกท่ีคลอดมาไม่ใช่บุตรของตนหรือนายวิจารณ์ 
จิณะเสน จะอ้างว่าทารกที่คลอดมาเป็นบุตรของตนนั้น ทั้งสองก็ต้องไปดำาเนินการทางศาลต่อไป และเมื่อศาล
วนิจิฉยัเปน็ประการใดแลว้ การแกไ้ขรายการในทะเบยีนและสติูบตัรจงึดำาเนนิการตอ่ไปไดต้ามคำาวนิจิฉยัของศาล

 (ลงชื่อ)    พรทิพย์ จาละ
              (คุณพรทิพย์ จาละ)
               เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         เมษายน ๒๕๕๐

 ๑“…ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักของสภาพบุคคลไว้ในมาตรา ๑๕ ว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้ว      
อยู่รอดเป็นทารก เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติขยายคำาว่า “ทารก” ไว้ว่าหมายถึงทารกในครรภ์มารดา กล่าวคือ           
บุตรที่เกิดนั้นต้องเกิดจากครรภ์มารดาของผู้เป็นบุตร นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังได้วางหลักฐานครอบครัวไว้ในบรรพ ๕ 
มาตรา ๑๕๔๖ ว่าในกรณีที่ หญิงชายไม่สมรสกัน เด็กที่เกิดจากหญิงให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น แต่ถ้าหญิงชายสมรสกัน 
เด็กท่ีเกิดจากหญิงขณะท่ีเป็นภริยาชายมาตรา ๑๕๓๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรของหญิงชายน้ัน แต่ถ้าหาก การสมรสส้ินสุดลง มาตรา ๑๕๓๖          
ได้วางหลักไว้ว่าเด็กเกิดแต่หญิงภายในสามร้อยสิบวันนับแต่การสมรสส้ินสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย             
ผู้เป็นสามี และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก มาตรา ๑๖๐๔ ก็ได้บัญญัติยืนยันหลักไว้ว่าบุคคลธรรมดาจะเป็น
ทายาทได้ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา ๑๕ ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายใน
สามร้อยสิบวันนับแต่เจ้ามรดกตายเป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกตาย สรุปแล้วเห็นว่ากฎหมายบัญญัติรับรองเฉพาะบุตรที่เกิด
จากครรภ์ของหญิงผู้เป็นมารดาเท่านั้น ดังนั้น บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยการนำาเชื้ออสุจิของสามีผสมกับไข่ของภริยาและให้
หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หญิงซึ่งเป็นผู้ตั้งครรภ์แทน และคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกนั้น ส่วนหญิงที่เป็นเจ้าของไข่
แต่มิได้เป็นผู้ตั้งครรภ์จึงหาอาจอ้างว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของทารกนั้นไม่ ส่วนชายเจ้าของ
เชือ้อสจุกิม็ไิดเ้ปน็สามขีองหญงิผูต้ัง้ครรภจ์งึไมอ่าจอา้งวา่เปน็บดิาโดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยข์องทารกนัน้เชน่
เดียวกัน…” (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๔๓)
 ๒มาตรา ๑๕ สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
 ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
 ๓มาตรา ๑๕๓๖ เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวัน นับแต่วันท่ีการสมรสส้ินสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี
 ให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ        
หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น
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ศ�ลปกครองขอนแก่น

คดีหม�ยเลขดำ�ที่	๕๖/๒๕๕๐
คดีหม�ยเลขแดงที่	๑๗๔/๒๕๕๐

เรื่อง  เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฯลฯ

 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของคนต่างด้าวโดยมีบิดาสัญชาติจีน และมารดาสัญชาติเวียดนาม 

เกิดที่อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้สัญชาติไทยโดยการเกิด               

ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในขณะน้ัน และได้เลขประจำาตัว

ประชาชนหมายเลข ๓-๔๘๙๙-๐๐๐๕๓-๗๕-๔ ต่อมาโดยผลของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗                         

ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ที่กำาหนดให้ถอนสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคน

ต่างด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิด บิดาหรือมารดานั้น           

เป็น (๑) ผูท้ีไ่ดร้บัการผ่อนผันใหพ้กัอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเป็นกรณพีเิศษเฉพาะราย (๒) ผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาต

ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงช่ัวคราว หรือ (๓) ผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต        

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง...ซ่ึงมีผลเป็นการถอนสัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดีด้วย เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๗ 

สำานักทะเบียนเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้จำาหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน  

(ทร. ๑๔) บ้านเลขท่ี ๑๕๕/๒ ถนนธำารงประสิทธ์ิ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แล้วเพ่ิมช่ือ       

ในทะเบียนบ้านกลาง (ทร. ๑๓) ซึ่งเป็นทะเบียนบ้านใช้สำาหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย                                

แต่อยู่ในลักษณะช่ัวคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการดำาเนินการตามระเบีบบสำานักทะเบียน

กลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทย 

แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าทางราชการได้อนุมัติสัญชาติไทยแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำาร้องขอมีสัญชาติที่ย่ืนต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านสำานักทะเบียนที่มีภูมิลำาเนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ

ให้สัญชาติไทยแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยได้รับการกำาหนดเลขประจำาตัวประชาชน         

ของผู้ฟ้องคดีหมายเลข ๘-๔๘๙๙-๘๘๐๐๘-๒๕-๔ ซ่ึงหมายความว่าผู้ฟ้องคดีถูกจัดประเภทของบุคคลท่ีอยู่ในระบบ

ทะเบียนราษฎรประเภทที่ ๘ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่โดยการเกิด ผู้ฟ้องคดีจึงทำาคำาร้องเป็นหนังสือ

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ยื่นต่อสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙                     

ขอให้ตรวจสอบประวัติของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาคืนสัญชาติไทยโดยการเกิดแก่ผู้ฟ้องคดี นายทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนครพนมพิจารณาแล้วมีคำาสั่งในคำาขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ระบุว่าการขอ

สัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ได้อยู่ในอำานาจของนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่ามีคำาสั่งทางปกครองไม่อนุญาต         

ตามคำาขอของผู้ฟ้องคดี
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 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ บัญญัติว่า            

“ในพระราชบัญญัติน้ี... “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่าข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล...

สัญชาติ...และข้อมูลอื่นที่จำาเป็นการดำาเนินงานทะเบียนต่างๆ ในพระราชบัญญัตินี้” และมาตรา ๑๔ กำาหนดให้

เจ้าของประวัติซึ่งปรากฏในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรอาจขอให้นายทะเบียนดำาเนินการได้ที่สำานักทะเบียน        

ในวันเวลาราชการ ดังนี้ (๒) แก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำาให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ  ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อได้รับคำาขอตาม (๒) ให้นายทะเบียนมีคำาส่ังโดยเร็ว คำาสั่งของ

นายทะเบียนท่ีไม่รับคำาขอ หรือไม่ดำาเนินการตามคำาขอทั้งหมดหรือบางส่วน ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ               

กระทรวงมหาดไทยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบคำาส่ังจากนายทะเบียนกลาง และตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติ                  

ฉบับเดียวกันกำาหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้อำานวยการทะเบียนกลางมีหน้าที่รับผิดชอบและ                      

ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                            

จึงต้องดำาเนินการผ่านผู้ถูกฟ้องคดีก่อน คดีนี้เจตนาการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีที่อ้างถึงกรณีตอบข้อหารือของ           

ผู้ถูกฟ้องคดีรายนางสาวชีต้า ธนฐิติวงศ์ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าคดีของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่อาจเยียวยา     

ความเดือดร้อนเสียหายได้เช่นเดียวกับกรณีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีตอบข้อหารือดังกล่าว และเป็นความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีเอง 

ว่าเมือ่แกไ้ขหมายเลขประจำาตวัจากบคุคลประเภท ๘ กลบัไปเปน็บคุคล ๓ อาจดำาเนนิการไดต้ามระเบยีบกฎหมาย  

แต่คำาร้องที่ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนนเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ระบุเหตุที่ผู้ฟ้องคดี

เคยมีสญัชาติไทยโดยการเกดิมากอ่นทีจ่ะถกูถอนสญัชาตติามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัท่ี ๓๓๗ และไดส้ญัชาติ

ไทยตามคำาสั่งของรัฐมนตรี ขอให้มีการตรวจสอบประวัติและพิจารณาให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่ผู้ฟ้องคดี 

เป็นผลให้นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนมสั่งการว่าการขอสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ได้อยู่ในอำานาจ

ของนายทะเบยีนทอ้งถิน่ จงึเหน็วา่ไมว่า่กรณจีะเปน็ว่านายทะเบยีนเขา้ใจความประสงค์ของผู้ฟอ้งคดอียา่งไรกต็าม 

แต่การปฏิเสธของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ย่อมเป็นคำาส่ัง           

ไม่รับคำาขอหรือไม่ดำาเนินการตามคำาขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำาสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นคดีปกครองอยู่ใน                

อำานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำาสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง                 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่โดยที่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ           

ดังกล่าวบัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายกำาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำาได้ต่อเมื่อมีการดำาเนินการตามข้ันตอน                

และวิธีการดังกล่าวและได้มีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายใน

เวลาทีก่ฎหมายนัน้กำาหนด เม่ือข้อเท็จจริงคดีน้ี ผู้ฟ้องคดีรับว่าเม่ือทราบคำาส่ังของนายทะเบียนเทศบาลเมืองนครพนม          

เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ แล้วไม่ได้มีหนังสืออุทธณณ์คัดค้านหรือโต้แย้งคัดค้านต่อนายทะเบียนผู้มีคำาสั่ง        

ไม่อนุญาตตามคำาขอ หรือต่อหน่วยงานทางปกครองใดฯ ขณะท่ีนำาคดีมาฟ้องเม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐           

จงึถอืได้วา่ผูฟ้อ้งคดียงัมไิด้อทุธรณต่์อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยตามทีพ่ระราชบญัญัตกิารทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ กำาหนด ฉะนั้น ในขณะยื่นคำาฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิได้ดำาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ       

เสียหายตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะ ต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง                     

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดียังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้
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 ทั้งนี้โดยที่เป็นคำาสั่งทางปกครองที่อาจอุธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำาหนดไว้ความว่าหน่วยงานทางปกครองจะต้องระบุกรณีที่อาจ

อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การย่ืนคำาอุทธรณ์หรือคำาโต้แย้ง และระยะเวลาสำาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำาหนดว่า ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว                

ให้ระยะเวลาสำาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง                

แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำาสั่ง

ทางปกครองหากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองนครพนมผู้ทำาคำาส่ังทางปกครองเม่ือวันท่ี ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๔๙ มิได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยภายในกำาหนดหนึง่ปนัีบแตว่นัที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙ อนัเปน็วนัทีผู่ฟ้อ้งคดทีราบคำาสัง่ปฏเิสธ

ของนายทะเบียนเทศบาลเมืองนครพนมดังกล่าว

 ศาลจึงมีคำาสั่งไม่รับคำาฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำาหน่ายคดีออกจากสารบบความแต่ไม่ตัดสิทธิ                

ที่ผู้ฟ้องคดีจะนำาคดีมาฟ้องเป็นคดีใหม่เมื่อได้้ดำาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอน                 

และวิธีการตามที่กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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คำ�สั่งศ�ลปกครองสูงสุดที่	๑๐/๒๕๔๔

 “สถานะของบคุคล” ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคลและสิทธิ        

ที่จะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวกับการเป็นบุคคล โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือ                            

ไม่ต้องพิจารณาจากความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักสถานะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล       

รวมท้ังความสามารถในการใช้สทิธแิละการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละคนตามทีก่ฎหมายกำาหนดไว้สำาหรบัผูม้สีถานะนัน้

และใช้ยันบุคคลได้ทั่วไป สถานะของบุคคลจะเกิดข้ึนหรือเปลื่ยนแปลงไปได้ก็เฉพาะตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้

เท่านั้นซึ่งสถานะดังกล่าวอาจจะเป็นสถานะของบุคคลในประเทศชาติ เช่น สัญชาติของบุคคล หรือสถานะ                 

ในครอบครัว เช่น เพศ อายุ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา และความสามารถของบุคคล เป็นต้น สำาหรับสถานะ

ของบคุคลทีไ่ด้มาจากตำาแหน่งนัน้มใิช่คณุสมบตัหิรอืลกัษณะทางกฎหมายทีเ่ป็นฐานสำาคญัผกูพนัอยูก่บัตวับคุคล

ในลกัษณะเช่นเดียวกบัสถานะในประเทศหรอืสถานะครอบครวั ทัง้อาจเปล่ียนแปลงได้ง่ายโดยการเปล่ียนตำาแหน่งนัน้            

ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฐานะ ตะแหน่งหน้าที่ และการดำารงชีวิตเพราะถูกลงโทษทางวินัย

จึงมิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญญัติดังกล่าว

@ @ @ @ @ @ @ @ @



280

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด

คดีหม�ยเลขดำ�ที่	อ.	๒	ชช/๒๕๔๗
คดีหม�ยเลขแดงที่	อ.	๑๑๗/๒๕๔๘

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 สำาหรับข้อพิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นรวม ๑,๒๔๓ คน
เดิมเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านสำาหรับบุคคลท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่          
ในลักษณะช่ัวคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ท.ร. ๑๓) โดยมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย ซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้จัดทำาทะเบียนประวัติแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ไว้รวม ๑๖ กลุ่ม ต่อมาในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๔ บคุคลดงักลา่วแต่ละรายหรือรวมกนัเปน็กลุ่มได้ทยอยกนัยืน่คำาร้องต่อนายทะเบยีน
อำาเภอแม่อายเพ่ือขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทย และบางส่วนซ่ึงได้ย่ืนคำาร้องเพ่ือขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) ด้วยโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวเดิมเคยมีสัญชาติไทย
ตามหลักสายโลหิตจากบิดามารดาและเคยมีบัตรประจำาตัวประชาชนมาก่อน แต่ได้ย้ายไปทำากินในที่แห่งอ่ืน         
เมื่อกลับมาอยู่ที่ภูมิลำาเนาเดิมและได้มาขอทำาบัตรประจำาตัวประชาชนท่ีอำาเภอแม่อายแต่ไม่สามารถกระทำาได้ 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีอ้างว่ากรณีท่ีเกิดไฟไหม้ท่ีว่าการอำาเภอแม่อายในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทำาให้หลักฐานทางทะเบียนบ้าน
ถูกไฟไหม้เสียหายจึงไม่มีข้อมูลในการจัดทำาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำาตัวประชาชนได้ ประกอบกับในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการกวดขันเกี่ยวกับหลักฐานทะเบียนราษฎรโดยได้ออกประกาศว่าหากครอบครัวใด              
ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรจะต้องถูกผลักดันออกจากราชอาณาจักรบุคคลกลุ่มดังกล่าวเกรงจะถูกผลักดัน
ออกนอกราชอาณาจักรจึงต้องไปจัดทำาประวัติเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยดังกล่าว ทำาให้สถานะของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเปลี่ยนไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำาสั่งอนุมัติให้เพิ่มชื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร. ๑๔) โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และมาตรา ๑๐             
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๗ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ (๓) ของระเบียบ
สำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียน
เปน็หนงัสอืในนามชมรมกำานนัผูใ้หญบ่า้นอำาเภอแม่อาย ว่ามกีารกระทำาการรว่มกนัทจุรติโดยเจ้าหน้าทีแ่ละราษฎร
ในอำาเภอแม่อายในการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนและแก้ไขสัญชาติโดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นจำานวน ๒ ชุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ได้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเก็บรักษาเอกสารกำาหนดสถานะบุคคลบนพ้ืนที่สูงของอำาเภอแม่อาย และคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานคำาร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ของอำาเภอแม่อาย
รวม ๙๓๔ คำาร้อง รายการบุคคลจำานวน ๒,๒๒๙ คน พบว่า บางคำาร้องมีรายการไม่ถูกต้องเนื่องจากมีประวัติ
เป็นชนกลุ่มน้อยและมิได้มีสัญชาติไทยจำานวน ๓๗๖ คำาร้อง รายการบุคคลจำานวน ๑,๒๔๓ คน อธิบดีกรมการปกครอง
จึงสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำาเนินการจำาหน่ายรายการที่ไม่ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๓ จึงได้ออกประกาศอำาเภอแม่อาย  ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เร่ือง การจำาหน่าย ยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคล 
กรณีการขอแก้ไขสัญชาติเป็นสัญชาติไทยและเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ในอำาเภอแม่อาย โดยในช้ันน้ี   
จะต้องพิจารณาในเบ้ืองต้นเสียก่อนว่า การออกคำาส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ท้ัง ๒ ช่วงเวลาได้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และข้ันตอนท่ีกฎหมายกำาหนดไว้หรือไม่ ก่อนท่ีจะพิจารณาเน้ือหาในรายละเอียดตามคำาฟ้องของผู้ฟ้องคดีแต่ละรายว่า 
การดำาเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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 โดยเห็นว่า ในการดำาเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น              

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนต่างๆ            

ในการดำาเนนิการทางปกครองไว ้โดยมเีจตนารมณ์เพ่ือให้การดำาเนนิการทางปกครองดงักลา่วเป็นไปโดยถกูตอ้ง

มปีระสทิธภิาพรกัษาประโยชนส์าธารณะและเกดิความเปน็ธรรมแกป่ระชาชนโดยในมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัิ

ดังกล่าว ยังได้กำาหนดมาตรฐานในการดำาเนินการทางปกครองเอาไว้โดยให้นำาเอาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ในกฎหมายนีไ้ปใชบ้งัคับในการดำาเนินการทางปกครองนัน้ดว้ย ในกรณีทีก่ฎหมายนัน้มไิดก้ำาหนดวธิปีฏบัิตริาชการ

ทางปกครองไวโ้ดยเฉพาะหรอืกำาหนดวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองไว้แตม่มีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการต่ำากวา่

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงในการดำาเนินการกฎหมายได้กำาหนดวิธีการปฏิบัติราชการ       

ทางปกครองเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมการ และการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี

คำาส่ังทางปกครองไปจนถึงการออกคำาสั่งทางปกครอง โดยในการออกคำาสั่งทางปกครอง นอกจากเจ้าหน้าที่              

ผู้ออกคำาสั่งทางปกครองจะต้องมีอำานาจตามท่ีกฎหมายกำาหนดแล้ว ก็จะต้องใช้อำานาจนั้นอย่างถูกต้องภายใน

กรอบที่กฎหมายนั้นกำาหนดไว้ และถ้ากฎหมายนั้นกำาหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถมีดุลพินิจในกรณีดังกล่าวได้             

ก็จะตอ้งใชด้ลุพินจิในกรณน้ัีนอยา่งเหมาะสมและเปน็ธรรมด้วยกลา่วโดยสรปุกค็อื ในการสร้างนติสิมัพนัธร์ะหวา่ง

เจา้หนา้ทีข่องรฐักับบคุคล เพือ่กอ่เปลีย่นแปลง โอนสงวน ระงบัหรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหนา้ที่

ของบุคคลเฉพาะรายไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีอำานาจตามกฎหมายที่บัญญัติ

ให้อำานาจไว้จึงสามารถกระทำาได้ และจะต้องใช้อำานาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ซ่ึงในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ท่ีมีคำาส่ังอนุมัติเพ่ิมช่ือให้กลุ่มบุคคลผู้ย่ืนคำาร้องขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทย 

ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนโดยรวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วยนั้นเป็นกรณี        

ที่ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลดังกล่าวแสดงเจตนาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น เพื่อให้พิจารณาและมีคำาสั่งให้

เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยอ้างว่าเป็นบุคคลท่ีเคยมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วแต่ได้ย้ายท่ีทำากินไปท่ี

แห่งอ่ืน เม่ือกลับมาท่ีอำาเภอแม่อายแล้วไม่สามารถมาขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) หรือขอมีบัตรประจำาตัว

ประชาชนได ้จงึไดม้ายืน่คำารอ้งขอตอ่ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ ใหด้ำาเนนิการอนมุตัใิหเ้พิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๔) 

และออกบัตรประจำาตัวประชาชนให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้พิจารณาคำาร้องขอดังกล่าวและใช้อำานาจตาม             

มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๙๔ ข้อ  ๙๗ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๑๕ (๓) ของระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ         

จดัทำาทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่กำาหนดใหเ้ป็นอำานาจของนายอำาเภอท่ีจะสามารถอนมุตัเิพ่ิมชือ่และรายการ

บุคคลในทะเบียนบ้านได้ หากได้มีการสอบสวนเจ้าบ้านบิดามารดาหรือญาติพี่น้องหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ           

ประกอบการพิจารณาและมีคำาสั่งอนุมัติตามคำาร้องขอดังกล่าวทำาให้สัญชาติและสถานะในทางทะเบียนราษฎร 

สถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นการถาวร คำาสั่งอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓         

ดังกล่าว จึงเป็นคำาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อันมีผลให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีได้รับการแก้ไขสัญชาติให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

(ท.ร. ๑๔) แล้ว สามารถขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนได้
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 ตอ่มาเมือ่ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ ไดรั้บการสัง่การจากอธบิดกีรมการปกครองใหด้ำาเนนิการจำาหนา่ยรายการ          

ที่ไม่ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยเห็นว่าการดำาเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คนเดิมที่อนุมัติ         

ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ดังกล่าวนั้น กระทำาไปโดยไม่ถูกต้องและได้มีประกาศ

ให้จำาหน่ายช่ือและรายการบุคคลรวม ๑,๒๔๓ คน ซ่ึงรวมท้ังผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน ตามประกาศอำาเภอแม่อาย 

ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ การดำาเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ี ๓ ดังกล่าว จึงเป็นการดำาเนินการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ในการออกคำาสั่งอันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเป็นการถาวร             

ทำาให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวซ่ึงเดิมเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) เคยมีบัตรประจำาตัวประชาชนต้องถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ไม่มีสัญชาติไทยและต้องคืนบัตรประจำาตัวประชาชนให้กับทางราชการ คำาส่ังดังกล่าว

จึงเป็นคำาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙                   

ซึง่ออกมาลบลา้งคำาสัง่แรกของผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๓ ซึง่ออกคนละชว่งเวลากนัทัง้หมด ซึง่กฎหมายดงักลา่วไดก้ำาหนด

หลักเกณฑ์วิธีการในการเตรียมการของเจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะออกคำาสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าวเอาไว้                  

ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยบัญญัติให้ในกรณีที่คำาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึง

สิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและ         

แสดงพยานหลักฐานของตนเสียก่อน ดังน้ัน ในการออกประกาศลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 

ดังกล่าวจึงต้องดำาเนินการแจ้งข้อเท็จจริงให้บุคคลทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวได้ทราบ            

เพื่อจะได้มีโอกาสได้รับทราบความเป็นมาของการออกประกาศดังกล่าวและสามารถโต้แย้งคัดค้านหรือแสดง

พยานหลักฐานใดๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพ่ือให้พิจารณาทบทวนหรือตรวจสอบข้อโต้แย้งคำาคัดค้านนั้นได้            

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

จากประกาศดังกล่าวได้ทราบว่าจะต้องถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) จะต้องเปลี่ยนสถานะ  

จากสัญชาติไทยไปเป็นชนกลุ่มน้อย ทำาให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆ โดยอ้าง

เหตุผลเพียงว่าการดำาเนินการดังกล่าวมิใช่การเพิกถอนรายการสัญชาติของผู้ฟ้องคดี และกลุ่มบุคคลผู้ถูกถอน        

ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมิได้เป็นการดำาเนินการที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ประกอบกับ

ขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏกเ็ปน็ขอ้เทจ็จรงิทีผู่ฟ้อ้งคดีได้ใหไ้วใ้นคำาขอซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผู้ฟอ้งคดีเคยทราบแล้วประกอบ

กับมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ให้อำานาจไว้                      

จึงไม่จำาเป็นต้องเรียกผู้ฟ้องคดีกับพวกมาชี้แจง นั้น เห็นว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวยังไม่มีเหตุผล              

เพียงพอที่จะรับฟังได้ เนื่องจากในการมีประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดังกล่าว 

เป็นการออกคำาส่ังทางปกครองคำาส่ังใหม่ โดยคำาส่ังดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ เอง มิได้เกิดจากคำาขอ

โดยเจตนาของผู้ฟ้องคดีท้ังหมดแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงควรต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคน

ได้ทราบก่อนที่จะออกคำาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ                

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะอ้างว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทุกคนเคยทราบอยู่แล้วมิได้ เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓             

มิได้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนดังกล่าว อันถือเป็นสาระสำาคัญของการออกคำาส่ังทางปกครอง                          

ประกาศลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวจึงเป็นคำาสั่งทางปกครองที่ออกโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย  และเม่ือประกาศลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเป็นคำาสั่งทางปกครอง        

ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายแล้ว จึงมีผลให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากคำาส่ังดังกล่าวรวม ๑,๒๔๓ คนกลับคืนสู่สถานะเช่นเดิม

ตามสถานะท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้เคยมีคำาส่ังอนุมัติไว้ท้ังหมด และเม่ือเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ดังกล่าว                
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เป็นคำาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน                  

ในการมีคำาสั่งทางปกครองแล้ว จึงไม่จำาต้องพิจารณาในประเด็นเนื้อหาในรายละเอียดตามคำาฟ้องของผู้ฟ้องคดี

แต่ละรายอีกต่อไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕             

เป็นคำาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้พิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวนั้น ศาลปกครองสูงสุด

เห็นพ้องด้วย แต่ไม่เห็นพ้องด้วยที่จะให้คำาพิพากษามีผลเฉพาะผู้ฟ้องคดีเพียงแปดร้อยสี่สิบคนเท่านั้น

 จึงพิพากษาแก้คำาพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น เป็นให้เพิกถอนประกาศเรื่อง การจำาหน่าย           

ยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคล กรณีการขอแก้ไขสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และเพ่ิมช่ือลงในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)                 

ในพื้นที่อำาเภอแม่อาย ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งฉบับ และให้มีผลต่อผู้ถูกกระทบ

จากประกาศดังกล่าวทุกคน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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 ฎีก�ตัดสินเกี่ยวกับปัญห�ข้อกฎหม�ย
คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๔๖๘/๒๕๒๔

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๑, ๒๔

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ข้อ ๑ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีความว่า “ให้ถอนสัญชาติไทย
ของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ฯลฯ” คำาว่า “บิดา”  
ดังกล่าวน่าจะหมายถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะเห็นได้ว่า คำาว่า “บิดา” ที่ใช้ในพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
มาตรา ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๒๑ และ ๒๔ ซึ่งมีความหมายถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ได้ระบุ                           
ใช้คำาว่า “บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ไว้แต่อย่างใด เว้นแต่กรณีใดประสงค์จะเน้นให้แตกต่างจากบิดาที่                  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงจะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง เช่นในมาตรา ๑๘ ท่ีระบุว่า มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดา                           
ท่ีชอบด้วยกฎหมายเป็นต้น ดังนัน้คำาว่าบิดาเป็นคนตา่งด้าวตามประกาศของคณะปฏิวติัดงักล่าวจงึหมายความถงึวา่
บิดาที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

@ @ @ @ @ @ @ @ @

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๓๘๖๐/๒๕๓๓

ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗
พ.ร.บ.บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗

 การที่จำาเลยที่ ๑ อ้างว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นคนต่างด้าว ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗ โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ เป็นบุตร จึงถูกถอนสัญชาติไทยด้วย และไม่ยอมออกบัตรประจำาตัวประชาชน
ให้แก่โจทก์ท่ี ๔ ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิเริ่ืองสัญชาติของโจทก์ท่ี ๒ ถึงท่ี ๕ แล้ว โจทก์ท่ี ๒ ถึงท่ี ๕ จึงมีอำานาจฟ้อง 
บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่                
๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ นัน้จะตอ้งปรากฏวา่บคุคลนัน้มีบดิาเปน็คนตา่งดา้ว หรอื มารดาเปน็คนตา่งดา้วแต่ไม่ปรากฏ
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย การท่ีโจทก์ท่ี ๒ ถึงที่ ๕ เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยขณะที่เกิดนั้นโจทก์ที่ ๑                       
ผู้เป็นมารดาเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘              
มาตรา ๗ (๓) โจทก์ท่ี ๒ ถึงท่ี ๕ จึงได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทยด้วย แม้ภายหลังโจทก์ที่ ๑        
ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ก็หาเป็นผลให้โจทก์ท่ี ๒ ถึงที่ ๕ ต้องถูกถอน
สัญชาติไทยไปด้วยไม่ การจะออกบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ผู้ใดนั้นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย             
จะตอ้งพจิารณาวา่ผู้ยืน่คำาขอมบีตัรประจำาตวัประชาชน มหีลกัเกณฑ์ครบถว้นตามกฎหมายเสยีกอ่นศาลจงึไมอ่าจ
บังคับให้จำาเลยทั้งสามซึ่งเป็นพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายออกบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่โจทก์ที่ ๔ ได้

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	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

และขณะท่ีเกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็นผู้ที่มาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย        

คนเข้าเมืองนั้น  ข้อความที่ว่า “ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย” ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงคนต่างด้าว                

ทีมิ่ไดม้ภีมูลิำาเนาอยูใ่นราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นข้อความท่ีใชถ้้อยคำาติดต่อกนัตลอดไม่มีลกัษณะท่ีจะใหเ้ขา้ใจ

ได้ว่าต้องการจะให้แยกความหมายของคำาว่า “เข้ามา” กับคำาว่า “อยู่” ออกจากกันเหมือนดังท่ีบัญญัติไว้ตาม             

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ ท่ีใช้คำาว่า “เข้ามาหรืออยู่” ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าต้องการให้มีผล

บังคับถึงคนต่างด้าวท้ังท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรกับที่อยู่ในราชอาณาจักรอยู่แล้วโดยมิได้เดินทางมาจาก

นอกราชอาณาจักรด้วยโดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) เป็นกฎหมายที่มีลักษณะถอนสิทธิ

ของบุคคลจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด ดังน้ันกรณีของนาง ท. มารดาโจทก์ท้ังสามเกิดในราชอาณาจักรไทย               

แม้จะถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) กลายเป็นคนต่างด้าวและอยู่ใน               

ราชอาณาจักรไทยต่อมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก็มิใช่เป็นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยตามความหมายแห่งประกาศ               

ของคณะปฏิวัติดังกล่าว โจทก์ทั้งสามเป็นบุตรนาง ท. และเกิดในราชอาณาจักรไทยจึงมิใช่บุคคลตามข้อ ๑                   

แหง่ประกาศของคณะปฏวิติั ฉบับที ่๓๓๗ แมโ้จทกท์ัง้สามจะเกดิภายหลงัทีป่ระกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๗ 

ใช้บังคับแล้วก็ไม่ต้องด้วยกรณีที่จะไม่ได้สัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๒ โจทก์ทั้งสาม

จงึไดส้ญัชาตไิทย ตามพระราชบญัญตัสัิญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ (๓) และไมถ่กูถอนสญัชาตไิทยโดยประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) แม้จะปรากฏตามคำาฟ้องว่าโจทก์ระบุช่ือนาย ส. เป็นจำาเลยโดยไม่ระบุตำาแหน่ง

ของจำาเลยในฐานะเปน็นายอำาเภอมาดว้ยกต็ามแต่การจะพจิารณาว่าโจทกฟ์อ้งจำาเลยในฐานะใดนัน้จะต้องพจิารณา

ถงึขอ้ความในฟอ้งประกอบกนัดว้ย ซึง่โจทกบ์รรยายฟอ้งไวแ้ลว้วา่จำาเลยเปน็ขา้ราชการมตีำาแหนง่เปน็นายอำาเภอ

เม่ือผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ได้ย่ืนคำาร้องขอให้จดทะเบียนให้โจทก์เป็นคนสัญติไทยต่อจำาเลย จำาเลยมีหน้าท่ี

จดทะเบยีนสญัชาตไิทย ใหแ้กโ่จทกแ์ตจ่ำาเลยเพกิเฉยจงึถอืวา่โจทกไ์ดฟ้อ้งจำาเลยในฐานะเปน็นายอำาเภอแล้วโจทก์

หาได้ฟ้องจำาเลยในฐานะส่วนตัวไม่ ปรากฏว่าเมื่อบิดาของโจทก์ทั้งสามได้ยื่นคำาร้องต่อจำาเลยให้จดทะเบียน             

ให้โจทก์ท้ังสามเป็นคนสัญชาติไทย แต่จำาเลยเพิกเฉยการกระทำาของจำาเลยเป็นการโตแย้งสิทธิของโจทก์                     

ในเรื่องสัญชาติแล้ว โจทก์มีอำานาจฟ้องจำาเลยในฐานะนายอำาเภอ ให้จดทะเบียนสัญชาติไทยให้แก่โจทก์ได้

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๖๔๑๑/๒๕๓๔

ป.อ. มาตรา ๒, ๓, ๓๖๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑

 เม่ือหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอำานาจการปกครองแผ่นดินได้สำาเร็จหัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมมีอำานาจออกประกาศ

หรือคำาส่ังอันถือเป็นกฎหมายใช้บังคับแก่ประชาชนได้ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

มิใช่คำาส่ังท่ีมีผลทำาให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญาแต่เป็นเร่ืองของการให้ถอนสัญชาติไทยของบุคคลบางจำาพวก                 

แม้จะมีผลย้อนหลังกระทบถึงสิทธิของจำาเลยและประชาชน ก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เมื่อจำาเลยเกิด                     

ในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยมีบิดามารดาเป็นคนญวนอพยพจำาเลยจึงถูกถอนสัญชาติไทย             

ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว จำาเลยมิใช่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยแต่เป็นคนญวนอพยพซ่ึงต้องอยู่ใน

เขตควบคุมจังหวัดหนองคายตามประกาศและคำาสั่งของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นคำาสั่งของเจ้าพนักงาน              

ตามกฎหมายจำาเลยออกนอกเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติ

ตามคำาสั่งของเจ้าพนักงานเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

@ @ @ @ @ @ @ @ @

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๗๒๘๑/๒๕๓๗	

ป.อ. มาตรา ๙๐, ๑๕๗, ๑๖๒

 จำาเลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองประจำาที่ทำาการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียน

ราษฎร ไดก้รอกข้อความในสตูบิตัรและรบัรองการแจง้เกดิอนัเปน็เทจ็แลว้เพิม่ชือ่บคุคลลงในทะเบยีนบา้นเปน็การ

กระทำาดว้ยเจตนาเพือ่วตัถปุระสงคเ์ดยีวกนัเป็นการกระทำากรรมเดยีว การทีจ่ำาเลยจดัทำาเอกสารเก่ียวกับทะเบยีน

บา้นโดยฝา่ฝนืระเบยีบทีก่รมการปกครองกำาหนดขอ้บงัคบัไว ้ไดช้ือ่วา่เปน็การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบเพือ่ใหเ้กดิ

ความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ราชการกรมการปกครองอยู่ในตัวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา                         

มาตรา ๑๕๗
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่		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

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ข้อ ๑ ข้อความท่ีว่า “บิดาเป็นคนต่างด้าว” น้ัน คำาว่า “บิดา” 

หมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อความที่ว่า “ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต         

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง” คำาว่า “ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย” หมายถึงผู้ที่มิได้มีภูมิลำาเนาอยู่ใน

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. ถูกถอนสัญชาติไทยไม่ทำาให้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ                   

ฉบับที่ ๓๓๗ ข้อ ๑ (๓) ไปด้วย และไม่ทำาให้โจทก์ที่ 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 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. น้ีมีผลใช้บังคับกับผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี พ.ร.บ. น้ีใช้บังคับด้วย       

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 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ บัญญัติให้นำาบทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แห่ง 

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. น้ีมีผลใช้บังคับกับผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี พ.ร.บ. น้ี ใช้บังคับด้วย 

แม้เป็นผลให้ จ. ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๒) ประกอบมาตรา ๗ ทวิ วรรคหน่ึง 

กลายเป็นบุคคลที่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคน       

เข้าเมืองตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แต่บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม ก็ต้องใช้บังคับกับ จ. ตั้งแต่วันที่ 

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับเป็นต้นไป ซ่ึงเป็นวันหลังจากวันท่ีโจทก์ท่ี ๖ เกิด ขณะโจทก์ท่ี ๖ เกิด        

จ. ยังไม่ถูกถือว่าเป็นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง         

ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม อีกทั้ง ล. บิดาโจทก์ที่ ๖ เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดา ล. เป็นคนสัญชาติญวน   
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ซ่ึงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยมีใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว ล. จึงมิใช่เป็นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย

โดยไม่รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม เม่ือถือไม่ได้ว่าในขณะโจทก์ท่ี ๖          

เกิด บิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิได้สมรสกับมารดาหรือมารดาของโจทก์ท่ี ๖ เป็นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย

โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง โจทก์ที่ ๖ จึงได้สัญชาติไทย

โดยการเกิดตามมาตรา ๗ (๒) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ                       

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ดังนั้นโจทก์ทั้งหกไม่เสียสัญชาติไทยเพราะการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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ฎีก�ตัดสินเกี่ยวกับปัญห�ข้อกฎหม�ย

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๑๕๕๙-๑๕๖๓/๒๕๓๘	

ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕
พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๘, ๒๑

 จำาเลยซ่ึงเป็นนายทะเบยีนคนต่างดา้ว มหีนา้ทีพ่จิารณาและออกใบสำาคญัประจำาตวัคนตา่งดา้วในกรณี
ทีค่ำาขอของโจทก์เข้าหลักเกณฑต์ามกฎหมายเมือ่มไิด้ออกใบสำาคญัประจำาตัวคนต่างด้าวดังกลา่วทัง้ทีโ่จทกไ์ดย้ืน่
คำาร้องขอต่อจำาเลยนับถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๒ ปีเศษ ถือว่าจำาเลยปฏิเสธไม่ออกใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว          
ให้เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๕ แล้วจำาเลยจะอ้างว่า              
กองทะเบยีนคนต่างด้าวและภาษีอากรยังไม่แจ้งให้จำาเลยออกใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวแก่โจทก์ จึงออกใบสำาคัญ
ประจำาตัวคนต่างด้าวไม่ได้เพ่ือท่ีจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหาได้ไม่เพราะกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร
มิใช่นายทะเบียนผู้มีอำานาจหน้าที่ออกใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวฯ         
มาตรา ๘, ๒๑ บังคับให้คนสัญชาติไทยผู้เสียไปซ่ึงสัญชาติไทยกลายเป็นคนต่างด้าวต้องไปขอใบสำาคัญประจำาตัว      
จากนายทะเบียนในท้องที่ที่ตนอยู่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ตนได้รู้หรือควรรู้ว่าตนได้เสียไปซึ่งสัญชาติไทย              
มิฉะนั้นย่อมเป็นความผิด มิใช่เป็นบทบัญญัติจำากัดสิทธิของบุคคลดังกล่าวว่าหากไม่ไปยื่นคำาขอภายในกำาหนด
เวลาดังกล่าวแล้วจะไม่มีสิทธิขอให้ออกใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว

@ @ @ @ @ @ @ @ @

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๖๒๘-๖๒๙/๒๕๓๙

ป.พ.พ. มาตรา ๘๗๗

ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘, ๑๒๗, ๑๗๒

 สำาเนาทะเบียนบ้านซึ่งระบุว่าโจทก์เป็นบุตร ฝ. และมีนายทะเบียนรับรองความถูกต้องเป็นเอกสาร

มหาชน ซ่ึงกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าแท้จริงและถูกต้องไม่จำาต้องนำาเจ้าพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ

เอกสารดงักลา่วมาสบืประกอบเมือ่จำาเลยที ่๓ ไมน่ำาสืบโตแ้ยง้จงึรบัฟงัได ้หลกัฐานเกีย่วกบัคา่เสยีหายไมใ่ชเ่อกสาร             

ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘ ต้องการให้แนบมากับคำาฟ้องแต่เป็นเรื่องรายละเอียด         

ที่นำาสืบในชั้นพิจารณาได้ แม้โจทก์ไม่ได้แนบหลักฐานดังกล่าวมาท้ายฟ้องด้วยก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์และชอบด้วย        

มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง เหตุรถชนกันระหว่างจำาเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ซึ่งเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งนั่งมาในรถคันที่              

จำาเลยที่ ๑ ขับได้รับอันตรายสาหัส เกิดจากความผิดของจำาเลยที่ ๑ ฝ่่ายเดียวโดยขับรถตัดหน้ารถที่จำาเลยที่ ๒                   

ขับโดยกระทันหันหาเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการที่จำาเลยที่ ๒ ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กำาหนด               

อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ ไม่จำาเลยที่ ๒ จึงมิได้ประมาทเลินเล่อ

และไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์จำาเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค้ำาจุนรถคันที่จำาเลยที่ ๒ ขับย่อมไม่ต้องรับผิดด้วย      

และเป็นเรื่องเก่ียวกับการชำาระหน้ีอันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกาย่อมมีอำานาจวินิจฉัยให้มีผลถึงจำาเลยที่ ๒               

ซึ่งมิได้ฎีกาด้วยได้

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๕๐๙/๒๕๔๐

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

            คำาแปลหนังสือยืนยันความตกลงด้วยวาจาระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับหัวหน้าคณะผู้แทน

ฝ่ายฝรั่งเศษ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙)                    

ระบุไว้ว่า “พลเมืองซึ่งได้สัญชาติไทยโดยอาศัยอนุสัญญาฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ จะได้กลับคืน

สู่สัญชาติเดิมของเขาทีเดียวในทันทีที่การโอนอาณาเขตดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นลง พลเมืองซึ่งมีสัญชาติไทย               

โดยกำาเนดิ หรอืซ่ึงไดร้บัสญัชาตไิทยตามกฎหมายคงรกัษาสญัชาตนิีไ้ว้” ไมม่ขีอ้กำาหนดใหบ้คุคลผูไ้ดส้ญัชาตไิทย

โดยอนุสัญญา ฉบับลงวันท่ี ๙  พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ. ๒๔๘๔) คงมีสัญชาติไทยอยู่ต่อไปหากเดินทางออก

จากแขวงจำาปาศักดิ์ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการถาวร โจทก์เป็นบุคคลผู้ได้สัญชาติไทยโดยอนุสัญญา           

ฉบับวันท่ี ๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ. ๒๔๘๔) ไม่ใช่บุคคลผู้ได้สัญชาติไทยโดยกำาเนิด หรือได้รับสัญชาติไทย

ตามกฎหมาย จึงกลับคืนสู่สัญชาติเดิมของโจทก์ในทันทีที่การโอนอาณาเขตจังหวัดนครจำาปาศักดิ์ให้แก่ฝรั่งเศส

เสร็จสิ้นลง ดังนั้น โจทก์จึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยอีกต่อไป

@ @ @ @ @ @ @ @ @

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๔๗๑๒/๒๕๔๒
ป.อ. มาตรา ๕๖

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร มาตรา  ๕๐

 จำาเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ได้ร่วมกับพวกอีกสองคนแจ้ง ความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำาการ

ตามหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำาตัวประชาชนเพื่อให้พวกของจำาเลยซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทย      

มีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ เป็นการกระทำาท่ีกระทบต่อความมั่นคง                      

และความปลอดภัยของประเทศชาติ พฤติการณ์แห่งคดีจึงร้ายแรงไม่มีเหตุท่ีจะรอการลงโทษให้จำาเลยท่ี ๑ ท่ี ๒                   

และที่ ๔ ได้ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ระวางโทษหนักข้ึนกว่า            

ที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง นั้นมุ่งหมายเฉพาะผู้ซ่ึงกระทำาผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ซ่ึงเป็นคน         

ที่ไม่มีสัญชาติไทยเมื่อจำาเลยที่ ๑ ที่ ๒ และท่ี ๔ เป็นผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๕๐ วรรคสอง          

คงเป็นความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เท่านั้น

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	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 ผู้ร้องท้ังห้า       
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
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับด้วย” ฉะน้ัน ผู้ร้องท้ังห้าจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ ต้องบังคับตามบทกฎหมาย
ดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้าเกิดนอกราชอาณาจักรไทยจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้ร้องต้องเกิดโดยบิดาหรือมารดา
เป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาตามบทกฎหมายดังกล่าว หมายถึงบิดาตามกฎหมายไม่ได้หมายรวมถึงบิดาซ่ึงมิได้มีการ
สมรสกับมารดา หากจะหมายรวมถึงบิดาที่มิได้มีการสมรสกับมารดาด้วยกฎหมายจะบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดเช่น 
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหน่ึง เป็นต้น เม่ือผู้ร้องท้ังห้าเกิดโดยมารดาเป็นผู้มีสัญชาติลาว แม้เกิดจากบิดาผู้มีสัญชาติไทย
แตไ่มใ่ชบ่ดิาตามกฎหมาย ผูร้้องท้ังห้าย่อมไมไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิตามพระราชบญัญัติสญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาตรา ๗ (๑) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ส่วนหนังสือ                 
ที่กระทรวงมหาดไทยมีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ถือปฏิบัติตามข้อสรุปเก่ียวกับ         
เร่ืองสัญชาติของบุคคลตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีว่าผู้เกิดนอกราชอาณาจักรไทย                   
โดยบิดาผู้มีสัญชาติไทยกับมารดาผู้มีสัญชาติอ่ืน และบิดามิได้สมรสกับมารดาย่อมได้สัญชาติไทยน้ัน                                         
เห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการกำาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหามีผลลบล้างกฎหมายไม่

@ @ @ @ @ @ @ @ @

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	๒๒๓๙/๒๕๔๓	

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕๗
พ.ร.บ.สัญชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗

 แม้ผู้คัดค้านจะไม่มีพยานหลักฐานใดมาแสดงว่าผู้ร้องมิได้มีสัญชาติไทยแต่ภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้
ย่อมตกแกผู่้ร้องที่ต้องนำาสืบให้ศาลเชือ่ได้ว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทยโดยกำาเนิดในประเทศไทย เมือ่ปรากฏว่าสูติบัตร
ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นของผู้ร้องมิได้อยู่ท่ีผู้ร้อง แต่เป็นเอกสารที่นายทะเบียนท้องถิ่นรับรองสำาเนาถูกต้องเนื่องจาก      
ผู้ร้องไปขอคัดมา แสดงว่าพยานหลักฐานดังกล่าวผู้ร้องมาแสดงหาจากในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ร้องไม่ได้แสดง
สำาเนาทะเบียนบ้านที่อ้างว่าได้ไปค้นแต่ไม่พบซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าเหตุใดจึงไม่พบสำาเนาทะเบียนบ้านดังกล่าว              
และผู้ร้องไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงการเรียนในโรงเรียนหลายแห่งที่อ้างถึง ส่วนภาพถ่ายท่ีอ้างว่าถ่าย
เม่ืออายุ ๑๓ ปีน้ัน ก็ไม่มีการนำาสืบทางนิติเวชให้น่าเช่ือว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  พยานของผู้ร้องคงมีแต่พยานบุคคล
ทั้งสิ้น ซ่ึงต่างไม่ได้พบผู้ร้องมาเป็นเวลานานและเบิกความถึงข้อเท็จจริงในรายละเอียดท่ีแตกต่างกันและขัดกัน
หลายประเด็น ดังน้ันพยานหลักฐานของผู้ร้องจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้เกิดในประเทศ ผู้ร้องจึงไม่ได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดในราชอาณาจักร
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	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

 การพจิารณาพพิากษาคดีปกครองเปน็การดำาเนินกระบวนพจิารณาในระบบไต่สวน ซ่ึงมุง่หมายใหศ้าล

ทำาหน้าที่ค้นคว้าหาความจริงและตรวจสอบการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่เป็นสำาคัญ แม้ตามรายงาน

กระบวนพจิารณาของศาลชัน้ตน้มขีอ้ความวา่คูค่วามประสงคใ์หศ้าลวินจิฉยัวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

จำาเลยที่ ๑ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓, ๔, ๕ 

และ ๓๗ หรือไม่ โดยมิได้กล่าวถึงมาตรา ๓๐ ที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง แต่เมื่อคำานึงถึงความประสงค์อันแท้จริง

ของโจทก์แล้วย่อมเห็นได้ว่าโจทก์มุ่งหมายให้ศาลตรวจสอบการพิจารณาและออกคำาส่ังทางปกครองของจำาเลยท่ี ๑ 

ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงต้องถือว่าโจทก์ยังประสงค์ให้ศาลพิจารณาและวินิจฉัยว่าการออกคำาส่ังของ            

จำาเลยท่ี ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๓๐ หรือไม่ และถือไม่ได้ว่าเป็นการสละประเด็นข้อน้ี

 งานทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหมายถึงงานในส่วนที่เป็นการกำาหนดทิศทางหรือ   

การพิจารณาสั่งการเพื่อให้เป็นตามเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน มิใช่งานที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการตามปกติ การที่จำาเลยที่ ๑ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ ไม่อนุญาตให้โจทก์เข้ามาในราชอาณาจักร 

จึงมิใช่การปฏิบัติงานทางนโยบายโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๔ (๓) ทั้งไม่ใช่งานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการ

ปอ้งกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจักรตามมาตรา ๔ (๗) แตเ่ปน็การพจิารณาและออกคำาสัง่ทางปกครอง

ซึ่งไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๓) และ (๗) จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๓๐ เมื่อจำาเลยที่ ๑ พิจารณา

และออกคำาสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้พำานักอยู่ในประเทศไทยเข้ามาในราช

อาณาจักร โดยมิได้ให้โอกาสโจทก์ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อมูลที่จำาเลยที่ ๑ 

อาศยัเปน็เหตใุนการออกคำาสัง่กอ่น จงึไมเ่ปน็ไปตามขัน้ตอนของกฎหมายและอาจถกูเพกิถอนไดต้ามมาตรา ๕๐
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คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่	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.บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔

 โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า จำาเลยกับพวกสนับสนุนให้ พ. ยื่นคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน                  

โดยแจ้งความอันเป็นเท็จว่า พ. เป็นคนมีสัญชาติไทยและไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

หลงเช่ือออกบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ พ. โดยมิได้บรรยายฟ้องว่าจำาเลยเป็นเจ้าพนักงานอันเป็นความผิด

ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำาตัวประชาชน มาตรา ๑๔ วรรคสาม การกระทำาของจำาเลยคงมีความผิดตาม พ.ร.บ.           

บัตรประจำาตัวประชาชน มาตรา ๑๔ (๑) ประกอบด้วย ป.อ. มาตรา ๘๖ ท่ีมีระวางโทษเบากว่า ท่ีศาลอุทธณ์ภาค ๗ 

พิพากษาลงโทษจำาเลยตาม พ.ร.บ.บัตรประจำาตัวประชาชน มาตรา ๑๔ วรรคสาม จึงเป็นการพิพากษาเกินกว่า 

ที่โจทก์บรรยายในฟ้อง ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง

 การท่ีจำาเลยกับพวกร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในแบบคำาร้องขอเพิ่มชื่อ              

ในทะเบียนบ้านบุคคลประเภท ๕  ท้ังท่ี พ. มีเชื้อชาติและสัญชาติเขมรและร่วมกันแสดงหลักฐานดังกล่าว                

เพ่ือเพ่ิมช่ือ พ. ในทะเบียนบ้านและสนับสนุนให้ พ. ย่ืนคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชนโดยแจ้งข้อความ                             

อันเป็นเท็จว่าเป็นคนสัญชาติไทยจนเจ้าพนักงานออกบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ พ. เป็นการกระทำาท่ีเก่ียวเน่ืองกัน                   

โดยมีเจตนาเดียวคือเพ่ือให้ทางราชการออกบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ พ. การกระทำาของจำาเลยจึงเป็นกรรมเดียว

เปน็ความผดิตอ่กฎหมายหลายบท แมจ้ำาเลยจะมิไดฎี้กาปญัหาดงักลา่ว ศาลฎีกาก็มีอำานาจยกขึน้วนิจิฉัยและปรบั

บทลงโทษจำาเลยให้ถูกต้องได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕

@ @ @ @ @ @ @ @ @
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ที่ปรึกษ�
 ๑.  นายชวน   ศิรินันท์พร  อธิบดีกรมการปกครอง

 ๒.  นายสถาพร  ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง

 ๓.  นายธวัชชัย  ธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

ทีมง�นผู้จัดทำ�

 ๑.  นายวิโรจน์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร

 ๒.  นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ

 ๓.  นายสมศักดิ์   จุฑาวงศ์กุล เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ

 ๔.  นายพงศ์ธร  ศัลยกะลิน  เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ

 ๕.  นายนพพล  กันธรรม เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ

 ๖.  นางสาวราณี  ลภาภัทร   เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ

 ๗.  นายสมคิด  ขวัญดำา เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 ๘.  นางภาวิดา  เกตุอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

 ๙. นางนันทนา  วิชากูล เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน 

๑๐.  นางนิตยา  ทองขวัญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน 

๑๑.  นางสาวเอื้อม  โอนตึ่ง  เจ้าหน้าที่ปกครองชำานาญงาน 

๑๒.  นางสาวสมศรี  กระจ่างมล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๔

๑๓.  ทีมงานส่วนการทะเบียนราษฎร

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ - ๒๒๗๙ - ๕๐๓๔ - ๖ นายจรัญ ขยัน  ผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา  พ.ศ. ๒๕๕๖


