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1.1 บทนำ� : คว�มเป็นม�

 วันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2544 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด�ำรัสต่อคณะรัฐมนตร ี

ที่เข้ำเฝ้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณ ดังนี้ คือ

 ประชำชนทีอ่ยูใ่นประเทศเขำมมีำนำนแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คอื เขำไม่ถอืว่ำเป็นคนไทยแท้จริงเขำอยู่

และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของควำมเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพรำะว่ำ 

ถ้ำหำกว่ำมีคนที่อยู ่ในเมืองไทย และก็มีควำมน้อยใจมำก ไม่มีใครเอำใจใส่ ก็จะท�ำให้ควำมม่ันคงของ 

ประเทศด้อยไป...”

 พระรำชด�ำรัส สะท้อนให้เห็นถึงควำมห่วงใย และกำรไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อคนอื่นท่ีไม่มีสัญชำติไทย 

ที่อำศัยอยู่ในเมืองไทย นอกจำกจะเป็นควำมล�้ำหน้ำในควำมเป็นสำกลอย่ำงแท้จริงของสิทธิมนุษยชนแล้ว 

ยังเป็นบทพิสูจน์ท่ีดีในควำมจริงใจของรัฐบำลไทย รวมทั้งประชำชนชำวไทยตำมสัญญำที่ให้ไว้กับประชำคมโลก 

เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 1948 ดังปรำกฏในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights) ในค�ำปรำรภ และข้อ 1 ในส่วนต้นของปฏิญญำ ดังนี้

 ค�ำปรำรภ :

 “ด้วยเหตุท่ีกำรยอมรับศักดิ์ศรีประจ�ำตัว และสิทธิซ่ึงเสมอกันและไม่อำจโอนให้แก่กันได้ของสมำชิก 

ทัง้ปวงแห่งครอบครวัมนษุย์เป็นรำกฐำนของเสรภีำพ ควำมยตุธิรรม และสนัตภิำพในภภิพ ด้วยเหตท่ีุกำรเฉยเมย

และดูหมิ่นเหยียดหยำมสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดกำรกระท�ำอันป่ำเถื่อนโหดร้ำย ทำรุณ ซึ่งได้กระทบกระเทือน

มโนธรรมของมนุษยชำติอย่ำงรุนแรง และโดยเหตุท่ีได้มีกำรประกำศปณิธำนอันสูงสุดของสำมัญชนว่ำ 

ถึงวำระแห่งโลกแล้วท่ีมนุษย์จะมีเสรีภำพในกำรพูดและในควำมเชื่อถือ รวมทั้งมีเสรีภำพจำกควำมกลัว 

และควำมต้องกำร”

 ข้อ 1 :

 “มนุษย์ทั้งหลำยเกิดมำมีอิสระเสรีและเสมอภำคกันในเกียรติศักด์ิและสิทธิ ต่ำงมีเหตุผลและ          

มโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนำรมณ์แห่งภรำดรภำพ”

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ได้ให้กำรรับรองหลักกำรดังกล่ำวไว้ในมำตรำ 4 ดังนี้

“ศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภ�พ และคว�มเสมอภ�คของบุคคล ย่อมได้รับคว�มคุ้มครอง”

 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์จะมีได้ก็ต่อเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ทุกคนบนโลกได้รับควำมคุ้มครอง 

อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกันโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเร่ืองเชื้อชำติ สีผิว เพศ อำยุ ศำสนำ ควำมเชื่อ ภำษำ 

และวัฒนธรรม
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 รัฐบำลไทยตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่ำวรวมทั้งหน้ำที่ของรัฐเองที่ต้องปกป้องและธ�ำรงไว้ซ่ึงศักดิ์ศรี

ควำมเป็นมนุษย์แม้บุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสัญชำติไทย อย่ำงไรก็ดีในทำงปฏิบัติก็มิใช่เรื่องง่ำยเนื่องจำกสิทธิ 

บำงเรื่องของบุคคลบำงกลุ่มบำงจ�ำพวกอำจได้รับกำรคุ้มครองไม่เท่ำกันไม่ว่ำจะโดยกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

หรือภำยในประเทศ โดยอำจขึ้นอยู่กับสถำนะทำงกฎหมำย อำยุ และเพศ เช่น เด็กอำจต้องได้รับควำมคุ้มครอง

มำกกว่ำผู้ใหญ่เนื่องจำกควำมรู้ผิดชอบนั้นยังไม่เท่ำผู้ใหญ่ ผู้หญิงก็ควรได้รับควำมคุ้มครองเป็นพิเศษเนื่องจำก

เป็นกลุ่มที่เปรำะบำงในกำรที่จะถูกล่วงละเมิดทำงเพศ หรือผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยก็ควรได้รับสิทธิท่ีจะพัฒนำ

สถำนะให้ได้รับสัญชำติไทยมำกกว่ำผู้ที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย เป็นต้น

 ปัญหำสถำนะทำงกฎหมำยของบุคคลในประเทศไทยเป็นอกีปัญหำทีเ่ร้ือรังมำนำน อันสืบเนือ่งจำกปัญหำ

ควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงของประเทศเพือ่นบ้ำนของไทยทีท่�ำให้มบีคุคลสญัชำติอืน่เดินทำงเข้ำมำยงัประเทศไทย 

บ้ำงก็ไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศเดิมของตนได้อีกต่อไป บ้ำงก็ต้ังรกรำกอยู่ในประเทศไทย ปัญหำกำรขำด

ควำมรูค้วำมเข้ำใจถึงกฎหมำยว่ำด้วยสญัชำต ิกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎรและควำมส�ำคญัในกำรมสีถำนะ

บุคคลของกลุ่มชนบนพื้นที่สูงกลุ่มคนชำยขอบ และตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเอง ท�ำให้บุคคลจ�ำนวนมำกตกส�ำรวจ 

จำกทำงรำชกำร ปัญหำขำดกำรวำงแผนและกำรจดัเกบ็ข้อมลูทะเบยีนรำษฎรทีด่ ีปัญหำกฎหมำยไทยหลำยฉบับ

ไม่สอดคล้องกบัสภำพสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไป รวมไปถงึแนวนโยบำยของรฐับำลไทยทีไ่ม่เอือ้ต่อกำรพฒันำสถำนะ

ของบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงปัญหำที่ทั่วโลกก�ำลังประสบในยุคโลกำภิวัฒน์หรือ 

โลกไร้พรมแดน คือ ปัญหำกำรย้ำยถิ่นและกำรหลบหนีเข้ำเมืองของแรงงำนข้ำมชำติ

 ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ต่ำงมีควำมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ท�ำให้ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล 

ในประเทศไทยมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนอื่น ๆ ของกลุ่มคนเหล่ำนี ้

ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิในชีวิตและร่ำงกำย สิทธิในกำรศึกษำ สิทธิในกำรที่จะได้รับกำรรักษำพยำบำลที่เหมำะสม 

หรือแม้กระทั่งสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม

 ประเทศไทยได้เล็งเห็นว่ำสถำนภำพกำรด�ำรงชีวิตของบุคคลดังกล่ำวไม่เอื้ออ�ำนวยต่อควำมมั่นคง 

และสิทธิข้ันพื้นฐำนของมนุษย์ และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติในระยะยำว 

และรุนแรงหำกไม่ได้รับกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม เพื่อก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

โดยตั้งอยู ่บนพื้นฐำนของกำรยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและกำรยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐำนของกลุ่มคน 

ดังกล่ำว น�ำมำสู่กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อ 18 มกรำคม 2548
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1.2  ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รและแก้ไขปัญห�สถ�นะ และสิทธิ 
ของบุคคล

 1.2.1 ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล
 (มติสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเมื่อ 12 มกรำคม 2548 / มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 มกรำคม 2548)

 1. คว�มสำ�คัญของปัญห�

  1.1 ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับสถำนะและสิทธิอำศัยอยู่ในประเทศไทย

หลำยกลุ่ม ซึ่งบุคคลเหล่ำน้ีมีท้ังในส่วนท่ีอำศัยอยู่ด้ังเดิมแต่ตกส�ำรวจจำกทำงรำชกำร และกลุ่มท่ีอพยพมำจำก 

ประเทศเพื่อนบ้ำนด้วยเหตุผลทั้งทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และควำมไม่ปลอดภัยในชีวิต โดยบำงส่วนไม่สำมำรถ 

ส่งกลับประเทศต้นทำงได้จ�ำนวนประมำณ 1-2 ล้ำนคนเศษ และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ�ำนวนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

สถำนภำพกำรด�ำรงชีวิตของบุคคลดังกล่ำวไม่เอื้อต่อควำมมั่นคงและสิทธิข้ันพ้ืนฐำนของมนุษย์ ดังน้ัน หำกปล่อยไว้ 

โดยไม่ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ จะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติในระยะยำวอย่ำงรุนแรงโดยผลกระทบดังกล่ำว

ไม่จ�ำกัดเฉพำะทีจ่ะเกดิจำกกลุม่บคุคลกลุม่นีโ้ดยตรงเท่ำนัน้ แต่จะรวมถงึกลุม่บตุรหลำนท่ีจะเกดิขึน้ในภำยหลงัซึง่

จะมีปัญหำด้ำนสังคมตำมมำ อันจะเป็นกำรเพิ่มควำมรุนแรงของสภำพปัญหำให้มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย

  1.2 อย่ำงไรกต็ำมในช่วงทีผ่่ำนมำแม้ทำงรำชกำรจะได้ด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำมำอย่ำงต่อเนือ่ง ซ่ึงมี

ควำมคืบหน้ำไประดับหนึ่ง แต่กำรแก้ไขปัญหำยังขำดวิธีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และยังคงมีปัญหำอุปสรรค 

ในกำรด�ำเนินกำรอีกหลำยประกำร อำทิ ปัญหำในเร่ืองกฎระเบียบและแนวทำงปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

รวมถงึปัญหำในเรือ่งทศันคตขิองเจ้ำหน้ำที ่ผูป้ฏบิตังิำน จงึจ�ำเป็นทีท่กุฝ่ำยต้องร่วมกนัพจิำรณำก�ำหนดแนวทำง

ด�ำเนินงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

  1.3 กำรก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีมีประสิทธิภำพและยั่งยืนภำยใต้พ้ืนฐำนของกำรยอมรับ 

ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้และกำรยอมรับในสทิธขิึน้พืน้ฐำนของคนกลุม่ดงักล่ำว โดยจดัท�ำเป็นยทุธศำสตร์ และมำตรกำร

ที่เหมำะสมครอบคลุมในทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง จะน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในภำพรวมอย่ำงเป็นเอกภำพ 

และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้

 2. กรอบคว�มคิดในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์

  2.1 แนวทำงตำมพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวที่ทรงมีต่อคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2544 ว่ำ “...ประชำชนที่อยู่ในประเทศเขำมีมำนำนแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ 

เขำไม่ถอืว่ำเป็นคนไทยแท้จรงิ เขำอยูแ่ละเกดิในเมอืงไทย แต่ก็ไม่ได้รบัประโยชน์ของควำมเป็นไทย สิง่นีเ้ป็นสิง่ที่

จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพรำะว่ำถ้ำหำกว่ำมีคนที่อยู่ในเมืองไทย และก็มีควำมน้อยใจมำก ไม่มีใครเอำใจใส่ 

ก็จะท�ำให้ควำมมั่นคงของประเทศด้อยไป...”
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  2.2 แนวคดิยทุธศำสตร์สนัตวิธีิเพือ่กำรอยูร่่วมกนัอย่ำงสนัตสิขุบนพืน้ฐำนของกำรยอมรบัควำมจรงิ 

เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่เท่ำเทียมกัน ทัศนคติท่ีดีต่อกัน และตระหนักในคุณค่ำควำมหลำกหลำย 

ของควำมคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

  2.3 หลักกำรเคำรพสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคลและควำมมั่นคงของชำติ

  2.4 กำรยอมรับควำมจริงว่ำมีกลุ่มคนท่ีมีปัญหำสถำนะและสิทธิบำงกลุ่มท่ีไม่สำมำรถส่งกลับไปยัง

ประเทศต้นทำงได้ กำรบริหำรจัดกำรจึงอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสมดุลระหว่ำงหลักสิทธิมนุษยชน ควำมมั่นคง 

ของมนุษย์ และควำมมั่นคงของชำติ

  2.5 กำรรับรองสถำนะบุคคลตำมกฎหมำยไทยแก่กลุ ่มเป้ำหมำยที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 

และให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ผูกพันประเทศไทยตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

  2.6 ครอบคลมุกำรแก้ไขปัญหำทัง้ในปัจจบัุนและป้องกนัปัญหำในอนำคตโดยมีแนวทำงกำรบรหิำร

จัดกำรที่เป็นระบบชัดเจนและแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน

  2.7 กำรมฐีำนข้อมลูกลุม่บุคคลเป้ำหมำยทีช่ดัเจนอนัจะน�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสทิธภิำพ

และกำรมีเอกสำรแสดงตนเพื่อกำรใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนระหว่ำงรอกำรพิสูจน์สถำนะ

  2.8 กำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนในสังคม รวมถึงประชำคมระหว่ำงประเทศและประเทศต้นทำง

เข้ำมำมีส่วนรับรู้และร่วมมือในกำรแก้ปัญหำ

 3. วัตถุประสงค์

  3.1 เพื่อเร่งรัดก�ำหนดสถำนะที่เหมำะสมให้แก่กลุ ่มคนที่ไม่มีสถำนะชัดเจน หรือมีสถำนะที่ 

ไม่เอื้อต่อกำรใช้สิทธิในกำรพัฒนำที่เหมำะสมตำมศักยภำพของตน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึง

สิทธิที่พึงได้รับและสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศได้ 

ตำมศักยภำพที่ตนมี

  3.2 เพื่อให้กำรคุ้มครองดูแลด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มคนที่ไม่มีสถำนะใด ๆ สำมำรถด�ำเนินกำร 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสมดุลทั้งทำงด้ำนควำมมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ไม่เกิดปัญหำ ผลกระทบต่อ

ประเทศในระยะยำวในทุกด้ำน รวมท้ังน�ำไปสู่กำรตัดสินใจทำงนโยบำยเพ่ือก�ำหนดสถำนะ และสิทธิรองรับ 

ที่เหมำะสม

  3.3 เพื่อให้มีแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลอย่ำงเป็นระบบ ไม่ส่งผลกระทบ

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของชำติและไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

  3.4 เพื่อปรับทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้ลดควำมหวำดระแวง ควำมไม่ไว้วำงใจ จนส่งผลให้เกิด 

กำรปฏบิตัต่ิอกลุม่บคุคลดงักล่ำวในเชงิลบ อำท ิกำรมทีศันคตว่ิำบคุคลไร้สถำนะส่วนใหญ่จะเกีย่วพนักบัพฤตกิรรม

ในกำรลักลอบค้ำยำเสพติดหรือตัดไม้ท�ำลำยป่ำ กำรมองว่ำบุคคลไร้สถำนะเป็นภำระที่สังคม จะต้องคอยดูแล 

เป็นต้น

  3.5 เพื่อสร้ำงหลักประกันให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงำนโดยสุจริตให้เกิดควำมม่ันใจ 

ในกำรปฏิบัติงำนและลดโอกำสในกำรแสวงประโยชน์โดยทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้น
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  3.6 เพื่อป้องกันกำรอพยพเข้ำมำใหม่ของกลุ ่มคนที่ไม่มีสถำนะ โดยกำรก�ำหนดมำตรกำร 

ด�ำเนินกำรเชิงสร้ำงสรรค์ที่ไม่ส่งผลกระทบในด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำพลักษณ์ของประเทศ และสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในปัจจุบัน

 4. ยุทธศ�สตร์

  4.1 ยุทธศำสตร์กำรก�ำหนดสถำนะ

   4.1.1 ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติและเอกสำรแสดงตนส�ำหรับบุคคลท่ีไม่มีชื่ออยู ่

ในทะเบียนรำษฎรเพื่อให้ทรำบที่มำและสถำนะกำรด�ำรงอยู่ของคนกลุ่มนี้ อันจะน�ำไปสู่กำรพิจำรณำก�ำหนด

สถำนะที่เหมำะสม

   4.1.2 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรพิจำรณำกลั่นกรองค�ำร้องขออนุมัติสถำนะ 

โดยกำรลดกระบวนกำรและขั้นตอนกำรพิจำรณำที่ซ�้ำซ้อน รวมทั้งลดกำรใช้ดุลยพินิจที่เกินส่วนของเจ้ำหน้ำที่

   4.1.3 ก�ำหนดกรอบกำรพจิำรณำก�ำหนดสถำนะให้แก่บคุคลทีม่ปัีญหำในเร่ืองสถำนะและสทิธิ 

ดังนี้

    1) กรณีบุคคลที่อพยพเข้ำมำในประเทศ

     (1) ด�ำเนนิกำรแปลงสญัชำตเิป็นไทยให้แก่บคุคลทีม่เีชือ้สำยไทยทีม่ชีือ่อยูใ่นระบบ

ทะเบียนและไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศต้นทำงได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

     (2) ให้สัญชำติไทยแก่บุตรที่เกิดในประเทศไทยของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (1) 

ที่ได้รับแปลงสัญชำติเป็นไทย หำกพิสูจน์ได้ว่ำเป็นผู้สืบสำยโลหิตของบุคคลดังกล่ำว

     (3) ให้สถำนะเป็นบุคคลต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำยแก่บุคคลที่มีชื่อ 

อยู่ในระบบทะเบียนซึ่งอำศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลำนำนไม่ต�่ำกว่ำ 10 ปี จนกลมกลืนกับสังคมไทย

และไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศต้นทำง หรือไม่มีจุดเกำะเกี่ยวใด ๆ กับประเทศต้นทำงตำมหลักเกณฑ ์

ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

     (4) ให้สัญชำติไทยแก่บุตรของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (3) ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย 

ตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

    2) กรณีเดก็และบุคคลทีเ่รยีนอยูใ่นสถำนศกึษำของประเทศไทยแต่ไม่มสีถำนะทีถ่กูต้อง

ตำมกฎหมำย

     (1) ให้สัญชำติไทยแก่บุคคลท่ีเกิดหรืออำศัยอยู ่ในประเทศและจบกำรศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำของประเทศไทย ทั้งนี้ กระบวนกำรให้สัญชำติให้เป็นไปตำมกฎหมำย

     (2) ส�ำหรับเด็กที่ยังไม่จบกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำให้น�ำเข้ำสู่กระบวนกำร 

พิจำรณำก�ำหนดสถำนะตำมข้อ 1)

    3) กรณีบุคคลที่ไร้รำกเหง้ำให้สัญชำติไทยแก่บุคคล ดังต่อไปนี้

     (1) บุคคลท่ีขำดบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดทิ้งต้ังแต่วัยเยำว์และมีช่ืออยู่ในระบบ

ทะเบียนของทำงรำชกำรและอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำนำนอย่ำงน้อย 10 ปี จนกลมกลืนกับสังคมไทย

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด
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     (2) บุคคลที่ขำดบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดทิ้งที่ได้รับสถำนะเป็นบุตรบุญธรรมตำมค�ำสั่ง

ของศำล เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นบุคคลที่มีสัญชำติไทย

    4) กรณีบุคคลที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชำติ

     ให้สัญชำติไทยแก่บุคคลซึ่งมีผลงำน/ควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน ์

ในกำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรกีฬำ รวมท้ัง 

ด้ำนอื่น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นสมควร

    5) กรณีแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติพม่ำ ลำว และกัมพูชำที่ได้รับกำรจดทะเบียน 

แต่ไม่สำมำรถเดินทำงกลับได้ เนื่องจำกประเทศต้นทำงไม่ยอมรับให้ได้รับสิทธิอำศัยอยู่ในประเทศชั่วครำว 

และเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำก�ำหนดสถำนะตำมข้อ 1) - 4) หำกไม่สำมำรถก�ำหนดสถำนะได้ให้น�ำเข้ำสู่ 

กระบวนกำรพิจำรณำสถำนะโดยก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมกำรซึ่งมีองค์ประกอบจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้ง 

ภำครำชกำร ภำควิชำกำร และภำคประชำชนพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรให้สถำนะท่ีเหมำะสมตำมมำตรกำร

ระยะยำวแนบท้ำยยุทธศำสตร์นี้

    6) กรณคีนต่ำงดำ้วอื่น ๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติตำมขอ้ 1) - 5) และไม่สำมำรถเดินทำงกลับ

ประเทศต้นทำง ให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

     (1) ให้สทิธกิำรอำศัยอยูช่ัว่ครำวแก่กลุม่คนต่ำงด้ำวทัง้ในส่วนทีไ่ด้รบักำรจดทะเบียน

ไว้แล้วและที่จะมีกำรส�ำรวจจดทะเบียนเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีคุณสมบัติในกำรขอรับสถำนะตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น 

ดังกล่ำวและไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศต้นทำงได้ โดยบุคคลดังกล่ำว ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อ 

ควำมมั่นคง

     (2) ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมกำรซ่ึงมีองค์ประกอบจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้ง 

ภำครำชกำร ภำควชิำกำร และภำคประชำชน พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรให้สถำนะทีเ่หมำะสมดังปรำกฏตำม

มำตรกำรระยะยำวแนบท้ำยยุทธศำสตร์ เช่นเดียวกับกรณีในข้อ 5)

   4.1.4 ให้ใช้แนวทำงกำรให้สถำนะก่อนและให้ด�ำเนินกำรถอนสถำนะได้ในภำยหลังตำมกฎหมำย

ปกครองหำกมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติ

   4.1.5 มอบอ�ำนำจในกำรอนมุติัสถำนะลงไปสู่ในระดับทีเ่หมำะสมเพ่ือรองรับในกำรด�ำเนนิกำร

ต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก

   4.1.6 เปิดโอกำสให้ภำควิชำกำรและองค์กรพัฒนำเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในข้ันตอน 

กำรพิจำรณำค�ำร้องขอสถำนะอย่ำงเป็นระบบในรูปของคณะกรรมกำรที่มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมกำร

   4.1.7 สร้ำงควำมเข้ำใจทกุฝ่ำยท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำรด�ำเนนิกำรต่อกลุม่คน

ที่ไม่มีสถำนะและกำรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำน เพื่อให้สำมำรถอำศัยอยู่ในสังคมไทยได้อย่ำงสมำนฉันท์

  4.2 ยุทธศำสตร์กำรให้สิทธิขั้นพื้นฐำนแก่บุคคลที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิ

   4.2.1 กรณีมีชื่ออยู ่ในทะเบียนของทำงรำชกำรแต่ยังไม่มีสถำนะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

หรือค�ำร้องขอสถำนะอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ หรือภำครัฐอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำก�ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยด�ำเนินกำรเพื่อให้คนเหล่ำนี้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนเพื่อให้สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
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   4.2.2 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนให้ด�ำเนินกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติควบคุม 

โดยในเบื้องต้นสมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำที่จ�ำเป็นตำมหลักมนุษยธรรม อย่ำงไรก็ตำม ในภำยหลังเมื่อตรวจ 

พบว่ำมภูีมลิ�ำเนำทีช่ดัเจนในประเทศต้นทำงให้ด�ำเนนิกำรส่งกลับ แต่ในกรณไีม่สำมำรถส่งกลับได้  หรืออยูร่ะหว่ำง

กระบวนกำรก�ำหนดสถำนะ หรืออยู่ระหว่ำงกำรประสำนประเทศต้นทำงเพื่อตรวจสอบสถำนะและภูมิล�ำเนำ 

ให้พิจำรณำให้สิทธิขั้นพื้นฐำนเช่นเดียวกันกับกรณี 4.2.1

  4.3 ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินกำรเชิงรุกและเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อป้องกันกำรอพยพเข้ำมำใหม่

   4.3.1 ประสำนควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรพัฒนำคนและชุมชนชำยแดน 

ในประเทศเพื่อนบ้ำน เพ่ือให้ประชำชนชำยแดนของประเทศเพื่อนบ้ำนด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ถิ่นก�ำเนิด 

โดยไม่จ�ำเป็นต้องอพยพเข้ำมำในเขตไทย

   4.3.2 ใช้ประโยชน์จำกบทบำทขององค์กรระหว่ำงประเทศในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่

ประชำชนในประเทศต้นทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน 

เพื่อป้องกันกำรอพยพเข้ำมำในประเทศไทย

   4.3.3 เพิ่มควำมเข้มงวดกวดขันในกำรป้องกันและสกัดกั้นกำรเดินทำงเข้ำมำในประเทศ 

อย่ำงไม่ถูกต้อง

   4.3.4 เพิ่มควำมเข้มข้นในกำรปฏิบัติและกำรควบคุมทำงทะเบียนโดยเฉพำะกำรแจ้งเกิด  

และกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ เพื่อประโยชน์ในกำรพิสูจน์ตัวบุคคลและกำรก�ำหนดสถำนะในอนำคต

  4.4 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร

   4.4.1 ก�ำหนดให้มมีำตรกำรรองรบักำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์เพือ่ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

ด�ำเนินกำรตำมแนบท้ำยยุทธศำสตร์นี้

   4.4.2 ให้ส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำตเิป็นหน่วยงำนหลกัในกำรอ�ำนวยกำร ประสำนงำน 

ติดตำม และประเมินผล รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์นี้

   4.4.3 ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหลัก ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน กระทรวง

กำรต่ำงประเทศ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวงกลำโหม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข 

กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ประสำนกำรด�ำเนินกำรร่วมกัน 

เพื่อมุ่งไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

   4.4.4 ให้มีคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ มีองค์ประกอบจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำกภำครัฐ 

องค์กรพัฒนำเอกชน และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งพิจำรณำด�ำเนินกำรให้สถำนะตำมมำตรกำรเร่งด่วน      

แนบท้ำยยุทธศำสตร์นี้

   4.4.5 ก�ำหนดแผนงำน/โครงกำรและสร้ำงระบบติดตำมแก้ไขปัญหำ รวมทั้งมีกำรประเมินผล

กำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบโดยมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจน



9

   4.4.6 สร้ำงระบบเช่ือมโยงข้อมูลสถำนะบุคคลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบ 

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมถึงระดับอ�ำเภอและให้มีกำรจัดจ้ำงบุคลำกรเพื่อพัฒนำระบบ รวมทั้ง 

ชุดปฏิบัติกำรในอ�ำเภอและหน่วยเคลื่อนที่

   4.4.7 ปรับทัศนคติของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นด้ำน 

สิทธิมนุษยชนโดยกำรใช้แนวทำงตำมยุทธศำสตร์สันติวิธีที่อยู่บนพื้นฐำน กำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์

ที่เท่ำเทียมกัน กำรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และกำรให้คุณค่ำของควำมหลำกหลำยของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม

   4.4.8 ให้มีแนวทำงบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสที่สำมำรถตรวจสอบได้เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น

และให้ควำมคุ้มครองแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโดยสุจริตมิให้ได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินกำร

   4.4.9 ให้ประเทศเพื่อนบ้ำนเห็นควำมส�ำคัญในควำมร่วมมือเพื่อกำรแก้ไขปัญหำบุคคล 

ที่ไม่มีสถำนะ และให้องค์กรระหว่ำงประเทศให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่ประชำชนและ 

ชุมชนชำยแดนในประเทศต้นทำง

   4.4.10 บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังกับผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่อพยพเข้ำมำใหม่และขบวนกำร

น�ำพำ

   4.4.11 จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกลุ ่มเป้ำหมำยตำมควำมรุนแรงของปัญหำ เพื่อเร่งรัด 

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์

 5. ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  5.1 มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลท่ีมีประสิทธิภำพครบวงจร 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรจัดส�ำดับควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรมีกำรมอบหมำยกำรด�ำเนินกำร 

ที่ชัดเจน รวมทั้งก�ำหนดให้มีแผนงำนและงบประมำณรองรับอย่ำงเหมำะสม และมีเป้ำหมำยชัดเจน รวมทั้ง 

มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

  5.2 ด�ำเนินกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐ โดยภำคเอกชน 

และภำคประชำชนให้เข้ำมำสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ให้บรรลุผล

  5.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรต่อนำยกรัฐมนตรีและสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

หม�ยเหตุ

  ส�ำหรับผู้หนีภัยกำรสู้รบจ�ำนวน 110,000 คน ท่ีอำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีพักพิงเพ่ือรอกำรส่งกลับและ 

แรงงำนต่ำงด้ำว (พม่ำ ลำว และกัมพูชำ) ท่ีได้รับกำรจดทะเบียน และสำมำรถปรับเข้ำสู่ระบบ กำรจ้ำงงำน 

ที่ถูกต้อง โดยได้รับกำรยอมรับจำกประเทศต้นทำง จะอยู่ภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้เฉพำะข้อ 4.1.1
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 1.2.2 ยุทธศ�สตร์แก้ปัญห�ผู้หลบหนีเข้�เมืองทั้งระบบ

 1. คว�มสำ�คัญของปัญห�

  ปัจจุบันปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองซึ่งส่วนใหญ่มำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นปัญหำส�ำคัญที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำงเนื่องจำกส่วนใหญ่ไม่สำมำรถกลับประเทศและ

ตกค้ำงอยู่ในประเทศไทยน�ำมำซึ่งปัญหำควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถำนภำพตำมกฎหมำยและสิทธิของบุคคล 

ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตกำรถูกล่วงละเมิดสิทธิและปัญหำควำมมั่นคงต่ำงๆ โดยเฉพำะปัญหำด้ำนสังคม 

ในระยะยำวนอกจำกนั้นยังมีส่วนหนึ่งที่เดินทำงเข้ำมำอย่ำงถูกต้องแต่อำศัยอยู่เกินก�ำหนดหรือไม่ยอมเดินทำง

กลับไปรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งท่ีพยำยำมลักลอบเข้ำประเทศไทยเพื่อขำยแรงงำนโดยอำศัยช่องว่ำงของกำรอนุญำต

เข้ำเมอืงจดุอ่อนในกำรสกดักัน้ผลกัดนัและกำรตดิตำมตวับคุคลของเจ้ำหน้ำทีท่�ำให้บำงส่วนตกเป็นเหยือ่ขบวนกำร

ค้ำมนุษย์และเชื่อมโยงไปถึงขบวนกำรอำชญำกรรมข้ำมชำติน�ำมำซึ่งผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยชื่อเสียง

เกียรติภูมิและควำมมั่นคงของประเทศผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่เป็นประเด็นปัญหำและผลกระทบต่อประเทศไทย 

ในปัจจุบันคำดว่ำมีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่ำ 3 ล้ำนคน แยกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้

  ประเภทที่ 1 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มช�ติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติในห้วงเวล�ต่�ง ๆ รับรองสถ�นะ       

ให้อ�ศัยอยู่ถ�วรในประเทศไทย ประกอบด้วย (1) กลุ่มที่อพยพเข้ำมำและอำศัยอยู่มำนำนจ�ำนวน 19 ชนกลุ่มน้อย/

กลุ่มชำติพันธุ์ ซึ่งได้รับกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2542  (2) กลุ่มเด็กนักเรียน 

(3) บุคคลไร้รำกเหง้ำและ  (4) ผู้ท�ำคุณประโยชน์ซึ่งได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติภำยใต้ยุทธศำสตร ์

กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลในช่วงปี 2550 - 2552 จ�ำนวนรวมท้ังหมด 5.6 แสนคนโดยคนกลุ่มนี้ 

จะได้รับสถำนะเป็นบุคคลต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำยกรณีมีเชื้อสำยไทยจะได้รับกำรแปลงสัญชำติเป็นไทย

ส�ำหรับบุตรที่เกิดในประเทศไทยสำมำรถยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยก�ำหนดทั้งนี้ยังมีกำรส�ำรวจใหม ่

ในช่วงปี 2552 - 2554 ตำมมติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกำยน 2552 อีกจ�ำนวนหนึ่ง ซ่ึงกระทรวงมหำดไทย 

อยู่ระหว่ำงประมวลผลและจ�ำแนกกลุ่มเป้ำหมำย

  ประเภทที่ 2 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มช�ติพันธุ์ท่ีคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อยู่ชั่วคร�วและอยู่ระหว่�ง       

ก�รแก้ปัญห� ซึ่งได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติในช่วงปี 2550 - 2552 ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรจัดกำร

ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลในฐำนะกลุ ่มท่ีอพยพเข้ำมำและอำศัยอยู ่มำนำนซ่ึงไม่สำมำรถเดินทำง 

กลบัประเทศต้นทำงได้และตกค้ำงอยูใ่นประเทศไทยจ�ำนวน 1.2 แสนคน ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำงกำรตรวจสอบสถำนะ

ที่ชัดเจนและเพิกถอนสถำนะบุคคลแอบแฝง

  ประเภทที่ 3 กลุ่มท่ีมีประเด็นปัญห�และผลกระทบด้�นคว�มมั่นคงซึ่งมีนโยบ�ยดูแลเป็นก�รเฉพ�ะ

จ�ำนวนประมำณ 2.1 ล้ำนคน กลุม่ใหญ่ทีส่ดุ คอื กลุม่แรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนเีข้ำเมอืง 3 สญัชำต ิ(พม่ำ ลำวและ

กมัพูชำ) โดยเป็นผูท้ีไ่ด้รบักำรจดทะเบยีนผ่อนผนัให้ท�ำงำนในปี 2554 ประมำณ 1.9 ล้ำนคนและมแีรงงำนลักลอบ

อกีจ�ำนวนหนึง่นอกจำกน้ันเป็นผูห้นีภัยกำรสูร้บจำกพม่ำในพืน้ทีพ่กัพิง 9 แห่ง บรเิวณชำยแดนไทย-พม่ำประมำณ 

1.2 แสนคน ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวโรฮิงญำรวมทั้งผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวเกำหลีเหนืออีกจ�ำนวนหนึ่ง
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  ประเภทที่ 4 กลุ่มผู้หลบหนีเข้�เมืองท่ัวไป หมำยถึง กลุ่มที่ลักลอบเข้ำเมืองรำยใหม่ ซึ่งจำกผล 

กำรจับกุมส่งกลับบำงปีมีจ�ำนวนถึง 2 - 3 แสนคน กลุ่มที่เข้ำเมืองถูกต้องแต่อยู ่อำศัยเกินก�ำหนดบำงปี 

มีจ�ำนวนถึง 4 - 5 หมื่นคน กลุ่มท่ีถือบัตรผ่ำนแดนซ่ึงอนุญำตให้เข้ำมำเฉพำะพื้นที่ชำยแดนแล้วไม่กลับออกไป 

รวมทั้งกลุ่มที่เดินทำงเข้ำประเทศโดยกำรปลอมแปลงเอกสำรเดินทำงหรือใช้หนังสือเดินทำงปลอม

  ประเด็นปัญห�ผลกระทบที่สำ�คัญ ดังนี้

  1) ผลกระทบด้�นบวก กำรที่ประเทศไทยจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศขยำยตัวมำกขึ้นสำมำรถทดแทนแรงงำนไทยที่ขำดแคลนในบำงประเภทกิจกำรโดยเฉพำะงำนประเภท 

3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ซึ่งคนไทยไม่ยอมท�ำ เช่น งำนในภำคอุตสำหกรรมประมงและอุตสำหกรรม

ต่อเนื่องประมง ซึ่งต้องใช้แรงงำนในกำรผลิตอย่ำงเข้มข้นหำกมองผลดีด้ำนมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกข้อมูล

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) เมื่อปี 2546 พบว่ำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวประมำณ 4 แสนคน 

จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64

  2) ผลกระทบด้�นลบ

   (1) ด้�นสังคม ปัญหำใหญ่ท่ีสุด คือ ปัญห�สถ�นภ�พต�มกฎหม�ยและสิทธิข้ันพื้นฐ�น 

เริ่มจำกสภำพกำรเข้ำเมืองที่ไม่ถูกต้องและไม่สำมำรถกลับประเทศต้นทำงได้น�ำไปสู่ปัญหำสถำนะบุคคล 

ของท้ังตัวเองและบุตรหลำนที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะกำรถูกกดขี่ข่มเหง ขูดรีด 

กำรตกเป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์ และกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนท่ีรัฐจัดให้ปัญหำผลกระทบ 

ด้ำนสังคมรองลงมำ คือ ปัญห�คว�มไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพำะจำกผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่เป็นแรงงำน

ต่ำงด้ำว เนื่องจำกมีจ�ำนวนมำกอำศัยอยู่อย่ำงแออัด บำงแห่งมีกำรรวมตัวเป็นชุมชนต่ำงด้ำวขนำดใหญ่น�ำมำซึ่ง

ปัญหำอำชญำกรรมปัญหำควำมไม่ไว้วำงใจควำมขัดแย้งกับคนในพ้ืนท่ีนอกจำกนั้นผู้หลบหนีเข้ำเมืองท่ีเป็นผู้หนี

ภัยจำกกำรสู้รบจำกพม่ำ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีพักพิงช่ัวครำวบริเวณชำยแดนมีพฤติกรรมลักลอบออกนอกพ้ืนที่พักพิง 

กำรรับจ้ำงตัดไม้ท�ำลำยป่ำ ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติที่เกิดจำกผู้หลบหนีเข้ำ

เมืองประเภทอื่น ๆ ในหลำยพื้นที่โดยเฉพำะในพื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ

   (2) ด้�นเศรษฐกจิ เกิดกำรพึง่พำกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวรำคำถกูท�ำให้ส่วนหนึง่ส่งผลกระทบต่อ

กำรจ้ำงแรงงำนไทยและไม่ส่งเสรมิให้มกีำรพฒันำฝีมอืทกัษะกำรท�ำงำนรวมทัง้ไม่พยำยำมพฒันำหรอืใช้เทคโนโลยี

ทันสมัยในกำรผลิตกระทบต่อควำมเข้มแข็ง และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ในระยะยำว นอกจำกนั้นกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวโดยขำดกำรควบคุมดูแลคุ้มครองอย่ำงเหมำะสม ยังอำจท�ำให้ 

ไทยถูกกีดกันทำงกำรค้ำ จำกกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำยและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

   (3) ด้�นส�ธ�รณสุข ผู้หลบหนีเข้ำเมืองเป็นภำระต่อภำครัฐในกำรรักษำพยำบำลตำมหลัก

มนุษยธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่ชำยแดนท�ำให้กระทบต่อกำรดูแลรักษำคนไทยในพื้นที่ นอกจำกนั้น 

ผู้หลบหนีเข้ำเมืองท่ีเข้ำมำเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวบำงส่วนน�ำโรคติดต่อเข้ำมำในไทย และกำรที่แรงงำนมักอยู่อำศัย

อย่ำงแออัดผิดสุขลักษณะ น�ำมำซึ่งปัญหำสุขอนำมัยสำธำรณสุขและกำรคุมก�ำเนิด
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   (4) ด้�นก�รศึกษ� จำกนโยบำยของรัฐที่เปิดโอกำสให้บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

หรือไม่มีสัญชำติสำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำได้จนจบกำรศึกษำภำคบังคับโดยรัฐจัดสรรงบประมำณอุดหนุน 

เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัวในอัตรำเดียวกันกับที่จัดสรรให้กับเด็กไทย (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 5 กรกฎำคม 2548) 

ท�ำให้เกิดปัญหำภำระค่ำใช้จ่ำยที่รัฐต้องจัดหำให้แก่เด็กท่ีไม่มีสัญชำติไทยในสถำนศึกษำจ�ำนวน 6 หมื่นคนเศษ 

(ส�ำรวจในช่วงปี 2549 - 2551) กระทบต่อทัศนคติของคนไทยในพื้นที่ท่ีไม่ต้องกำรให้ลูกหลำนเข้ำเรียน 

กับเด็กต่ำงด้ำว รวมทั้งกระทบต่อคุณภำพในกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำโดยเฉพำะในพื้นที่ชำยแดน

   (5) ด้�นก�รเมอืงเกดิปัญห�ก�รเรยีกร้องขอมสีถ�นะและสทิธ ิภำยใต้กำรสนบัสนนุขององค์กร

พัฒนำเอกชนนักวิชำกำรบำงส่วนและองค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชนสร้ำงควำมกดดันต่อภำครัฐ ปัญหำภำพลักษณ์ 

ทำงลบด้ำนสิทธิมนุษยชนของไทยในประชำคมโลก เนื่องจำกมีกลุ่มคนบำงกลุ่มแสวงประโยชน์จำกกลุ่มคน 

หลบหนีเข้ำเมอืงเหล่ำนีโ้ดยเฉพำะขบวนกำรน�ำพำขบวนกำรค้ำมนษุย์นำยจ้ำงและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีล่วงละเมิดแรงงำน 

นอกจำกนั้นกำรท่ีถูกจ�ำกัดสิทธิบำงประกำร เช่น กำรเดินทำง เนื่องจำกมีสถำนะเป็นผู้หลบหนีเข้ำเมืองมักเป็น

ประเด็นที่องค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชนหยิบยกขึ้นโจมตีไทยในเวทีประชำคมระหว่ำงประเทศ

   (6) ป ัญห�บริเวณช�ยแดนที่สำ�คัญคือคว�มหว�ดระแวงของประเทศเพ่ือนบ้�น  

จำกกำรที่ผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยบำงส่วนเป็นกลุ่มต่อต้ำนหรือเป็นปฎิปักษ์ต่อรัฐบำลของ 

ประเทศเพื่อนบ้ำน ได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐำนในกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง รวมทั้งกำรเข้ำไปปฏิบัติกำร 

ในประเทศเพื่อนบ้ำน นอกจำกนั้นกำรสู้รบระหว่ำงชนกลุ่มน้อยกับกองก�ำลังของประเทศเพื่อนบ้ำนที่เกิดขึ้น 

เป็นระยะก่อให้เกดิปัญหำกำรรกุล�ำ้อธปิไตยและควำมไม่ปลอดภยับริเวณชำยแดน ท�ำให้มผีูห้นภียักำรสูร้บอพยพ

เข้ำมำในประเทศไทยจ�ำนวนมำก เป็นภำระที่ไทยต้องดูแลควบคุมและมีปัญหำในกำรส่งกลับ

  กรอบแนวคิดในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์

  พิจำรณำก�ำหนดทิศทำงมำตรกำรที่ชัดเจนในกำรป้องกันและแก้ปัญหำผู ้หลบหนีเข้ำเมือง 

ทุกกลุ ่มของหน่วยงำนที่เ ก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในห้วงเวลำโดยค�ำนึงถึง 

ผลประโยชน์แห่งชำติ ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ  

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงไทยกบัประเทศเพือ่นบ้ำน ผลกระทบด้ำนควำมมัน่คงต่ำง ๆ รวมทัง้กำรดูแลสิทธมินษุยชน 

ซึง่ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำตไิด้น�ำเสนอต่อท่ีประชมุสภำควำมมัน่คงแห่งชำติเมือ่วนัท่ี 17 สิงหำคม 2552 

มีนำยกรัฐมนตรี (นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ) ในขณะนั้นเป็นประธำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกรอบควำมคิด

ยุทธศำสตร์แก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองทั้งระบบแล้ว ดังนี้

  1) ค�ำนงึถงึผลประโยชน์แห่งชำตภิำยใต้ควำมสมดลุทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจควำมมัน่คงและสทิธมินษุยชน

  2) บูรณำกำรทุกภำคส่วนร่วมแก้ปัญหำ

  3) กระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรลงสู่ระดับพื้นที่อย่ำงเหมำะสม

  4) ด�ำเนินกำรทั้งมำตรกำรเชิงรุกและเชิงรับ

  5) ป้องกันกำรอพยพเข้ำมำใหม่อย่ำงเป็นระบบ

  6) จัดระบบฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรแก้ปัญหำ
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 3. วัตถุประสงค์

  1) เพื่อบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่ตกค้ำงอยู่ในประเทศไทย

  2) เพือ่ลดระดบัควำมรนุแรงของปัญหำ ลดผลกระทบด้ำนควำมมัน่คงและเสริมสร้ำงประสิทธภิำพ

กำรป้องกันกำรอพยพเข้ำมำใหม่

 4. กลุ่มเป้�หม�ย กลุ่มเป้�หม�ยครอบคลุม 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยและกลุ่มที่ 

จะลักลอบเข้�ม�ใหม่

  4.1 กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทย

   1) กลุ่มท่ีอำศัยอยู่มำนำนและมีปัญหำในกำรส่งกลับส่วนหนึ่งมีควำมกลมกลืนกับสังคมไทย      

และส่วนหนึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในอดีต ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชำติพันธุ์ จ�ำนวน 19 กลุ่มรวมถึง

กลุม่ทีม่คีวำมเกีย่วข้องกบั 19 ชนกลุม่น้อย/กลุม่ชำตพินัธุด์งักล่ำว แต่ตกส�ำรวจและมปัีญหำสถำนะซึง่ยทุธศำสตร์

กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี 18 มกรำคม 2548) ก�ำหนดให้ส�ำรวจบุคคล 

เป้ำหมำยเฉพำะท่ีอพยพเข้ำมำจนถึง 18 มกรำคม 2538 เพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติแยกประเภทตำม 

ยุทธศำสตร์ ฯ และน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ปัญหำภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ

   2) กลุม่ทีม่คีว�มจำ�เป็นต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนเีข้ำเมอืง 3 สัญชำติ 

(พม่ำ ลำว และกัมพูชำ) 

   3) กลุ่มท่ีมีปัญห�คว�มมั่นคงเฉพ�ะ เช่น ผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกพม่ำ ผู้หลบหนีเข้ำเมือง 

ชำวโรฮิงญำและชำวเกำหลีเหนือ เป็นต้น

   4) ผู้หลบหนีเข้�เมืองอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้ท่ีเข้ำเมืองถูกต้องแต่อยู่เกินก�ำหนดหรือไม่ยอมกลับ 

ออกไปรวมทั้งกลุ่มที่เดินทำงเข้ำมำโดยปลอมแปลงเอกสำรเดินทำงหรือใช้หนังสือเดินทำงปลอม

  4.2 กลุ่มที่จะลักลอบเข้�ม�ใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำกรจำกประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศ

ใกล้เคียง รวมท้ังผู้ท่ีจะลักลอบเข้ำมำเพื่อต้องกำรไปประเทศที่สำม และผู้ที่ต้องกำรเข้ำมำเพื่อประกอบธุรกิจ 

ผิดกฎหมำยในประเทศไทย

 5. กลไกบริห�รจัดก�ร ก�ำหนดให้มอีงค์กรบรหิำรจดักำรทีช่ดัเจนทัง้ระดบัชำตแิละระดับพืน้ทีท่ีส่ำมำรถ

ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรแก้ปัญหำอย่ำงรวดเร็วมีเอกภำพ ดังนี้

  5.1 กลไกระดบัช�ต ิคอื คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรบริหำรยทุธศำสตร์แก้ปัญหำผู้หลบหนเีข้ำเมือง  

ทั้งระบบมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนและมีส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรบริหำรยุทธศำสตร์ 

แก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองทั้งระบบมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

  5.2 กลไกระดับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ ในรูปของคณะกรรมกำรบริหำร 5 คณะ ได้แก่                   

1) คณะกรรมกำรบริหำรกำรแก้ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลมีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน อธิบดี

กรมกำรปกครองเป็นเลขำนกุำร 2) คณะกรรมกำรบริหำรฐำนข้อมลูผู้หลบหนเีข้ำเมอืง มปีลัดกระทรวงมหำดไทย

เป็นประธำน อธิบดีกรมกำรปกครองเป็นเลขำนุกำร 3) คณะกรรมกำรบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง 
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มปีลัดกระทรวงแรงงำนเป็นประธำน อธบิดกีรมกำรจดัหำงำน เป็นเลขำนกุำร 4) คณะกรรมกำรบรหิำรกำรแก้ปัญหำ

ผู้หลบหนีเข้ำเมืองกลุ่มเฉพำะมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นประธำน รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง

แห่งชำติเป็นเลขำนุกำร และ 5) คณะกรรมกำรบริหำรฐำนข้อมูลคนเข้ำเมืองมีผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติเป็น

ประธำน ผู้บัญชำกำรส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเป็นเลขำนุกำร

  5.3 กลไกระดับปฏิบติั ได้แก่ ศูนย์ประสำนงำนแก้ปัญหำผูห้ลบหนเีข้ำเมอืงระดบัภำค มกีองอ�ำนวยกำร 

รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรรับผิดชอบ ศูนย์สำรสนเทศผู้หลบหนีเข้ำเมือง มีกระทรวงมหำดไทย 

รับผิดชอบ ศูนย์สำรสนเทศแรงงำนต่ำงด้ำวมีกระทรวงแรงงำนรับผิดชอบ ศูนย์สำรสนเทศข้อมูลสุขภำพแรงงำน 

ต่ำงด้ำวมีกระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบ และศูนย์สำรสนเทศคนเข้ำเมืองมีส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 

รับผิดชอบ

  5.4 กลไกก�รประส�นก�รปฏิบัติและร�ยง�นผล มีกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน 

รำชอำณำจักรรับผิดชอบโดยมีกำรรำยงำนผลทุก 6 เดือน

 6. ส�ระสำ�คัญของยุทธศ�สตร์แก้ปัญห�ผู้หลบหนีเข้�เมืองทั้งระบบ ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ย่อย

รองรับ 4 ยุทธศำสตร์

  ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�ผู้หลบหนีเข้�เมืองที่อยู่ในประเทศไทย ครอบคลุม

กลุ่มเป้ำหมำย 4 กลุ่มดังนี้

  กลุ่มเป้�หม�ย 1 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มช�ติพันธุ์ที่อพยพเข้�ม�อ�ศัยอยู่เป็นเวล�น�นและ 

กลับประเทศต้นท�งไม่ได้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้

  กลยุทธ์ที่ 1 ก�รกำ�หนดสถ�นะกลุ่มเป้�หม�ยที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวล�น�นและมีชื่อ 

อยู่ในระบบทะเบียนร�ษฎร

  ให้มีกำรเร่งรัดตรวจสอบกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัว

จำกทำงรำชกำรภำยใต้ยทุธศำสตร์กำรจดักำรปัญหำสถำนะและสทิธขิองบคุคล (มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่18 มกรำคม 

2548 , 20 กุมภำพันธ์ 2550 และ 3 พฤศจิกำยน 2552) และคัดกรองบุคคลเพื่อด�ำเนินกำร ดังนี้

  1) กลุม่เป้�หม�ยทีอ่พยพเข้�ม�จนถึงวนัที ่18 มกร�คม 2538 ให้เร่งรัดพิจำรณำก�ำหนดสถำนะ

ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก�ำหนดสถำนะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 7 ธันวำคม 2553

  2) กลุ่มท่ีอพยพเข้�ม�ตั้งแต่ 19 มกร�คม 2538 จนถึง 18 มกร�คม 2548 หำกมีหลักฐำน 

และผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบชดัเจนว่ำไม่สำมำรถกลบัประเทศต้นทำงได้และอำศยัอยูใ่นประเทศไทยตดิต่อกนั 

10 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัว ฯ ให้ก�ำหนดสถำนะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว 

เข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำยและบุตรที่เกิดในประเทศไทยสำมำรถย่ืนค�ำขอมีสัญชำติไทยตำมท่ีกฎหมำย 

ก�ำหนด

  3) กลุ่มที่เข้�ม�หลัง 18 มกร�คม 2548 ให้ถือวำ่มีสถำนะเป็นบุคคลต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมำยท่ีต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ท้ังนี้ ให้มีกำรประสำนประเทศต้นทำงอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อรับกลับ
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  กลยุทธ์ที่ 2 ก�รกำ�หนดสิทธิขั้นพื้นฐ�นของกลุ่มเป้�หม�ยที่อยู่ระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�

กำ�หนดสถ�นะของท�งร�ชก�ร

  1) สิทธด้ิ�นก�รศกึษ� ให้เป็นไปตำมมตคิณะรฐัมนตรี 5 กรกฎำคม 2548 รวมทัง้พจิำรณำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทยเข้ำมีส่วนร่วม

  2) สิทธิด้�นส�ธ�รณสุข พิจำรณำก�ำหนดระบบประกันสุขภำพที่เหมำะสมโดยกลุ่มเป้ำหมำย            

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

  3) สิทธด้ิ�นก�รประกอบอ�ชพี ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551

  4) สิทธิในก�รเดินท�ง พิจำรณำก�ำหนดพ้ืนท่ีควบคุมเป็นระดับจังหวัดกำรก�ำหนดพ้ืนที่และ          

กำรเดินทำงออกนอกพื้นที่ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย

  5) สิทธิอื่น ๆ อำทิ สิทธิในกำรครอบครองสังหำริมทรัพย์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

  กลยทุธ์ที ่3 ก�รทบทวนปรบัปรงุพฒัน�กำ�หนดกฎหม�ย กฎ ระเบยีบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับก�รกำ�หนดสถ�นะและสิทธิ

  1) ทบทวนปรบัปรงุและพฒันำกฎหมำยทีม่อียูเ่พือ่ขจดัปัญหำอุปสรรคหรอืกำรขดักนัของกฎระเบยีบ

และหลักเกณฑ์

  2) ทบทวนปรบัปรงุกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์กระบวนกำรในกำรพสิจูน์ตวับคุคลกำรจัดท�ำทะเบียน

ประวัติกำรออกบัตรแสดงตนและกำรบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนรำษฎรและซักซ้อมควำมเข้ำใจเป็นระยะ ๆ 

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมชัดเจนและลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่

  3) พิจำรณำปรับปรุงหรือทบทวนหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก�ำหนดสถำนะให้เหมำะสมสอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มเป้�หม�ย 2 แรงง�นต่�งด้�วหลบหนเีข้�เมอืง 3 สญัช�ต ิ(พม่� ล�ว และกมัพชู�) ประกอบด้วย 

4 กลยุทธ์

  กลยุทธ์ที่ 1 ก�รปรับนโยบ�ยด้�นแรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง 3 สัญช�ติ (พม่� ล�ว กัมพูช�) 

  1) นโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนเีข้ำเมอืง 3 สญัชำติควรเป็นมำตรกำรระยะสัน้เฉพำะกจิ 

กำรทีจ่�ำเป็นทำงเศรษฐกิจไม่กระทบต่อกำรจ้ำงแรงงำนไทยและสอดคล้องกบักำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงผลประโยชน์

ทำงเศรษฐกจิและกำรรกัษำควำมมัน่คงของชำติ รวมทัง้กำรดแูลสทิธมินษุยชนให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนสำกล

  2) นโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนเีข้ำเมอืง 3 สญัชำตคิวรด�ำเนนิกำรควบคูไ่ปกบักำรปรบั

โครงสร้ำงกำรผลิตที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกรและกำรผลิตแรงงำนที่ตรงกับ 

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศเพื่อยกระดับฐำนกำรผลิตให้มีผลิตภำพสูงขึ้น (Productivity) และ 

ลดกำรพึง่พงิฐำนกำรผลติและอุตสำหกรรมทีม่ลัีกษณะ 3D ทีใ่ช้แรงงำนไร้ฝีมอือย่ำงเข้มข้น (Intensive labour) 

  3) ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะแรงงำนกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพแรงงำนไทยควบคู่กับ 

กำรส่งเสริมวิจัยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงเหมำะสมเพื่อลดกำรพ่ึงพำแรงงำน       

ต่ำงด้ำวในระยะยำวโดยผู้ประกอบกำรมีส่วนร่วม
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  4) ให้มีกำรศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงด้ำวที่ชัดเจน เพื่อน�ำไปสู ่

กำรก�ำหนด ทิศทำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวในภำคเศรษฐกิจอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับ

ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร และโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ในระยะยำว

  กลยุทธ์ท่ี 2 ก�รจัดระเบียบแรงง�นต�่งด้�วหลบหนีเข้�เมือง 3 สัญช�ติเพ่ือก�รจ้�งง�นอย่�ง

ถูกกฎหม�ย

  1) กำรจดัระเบยีบแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนเีข้ำเมอืง 3 สัญชำติครอบคลุมเฉพำะบคุคลท่ีเป็นแรงงำน

ต่ำงด้ำวและบุตรของแรงงำนดังกล่ำวท่ีอำยุไม่เกิน 15 ปี ซ่ึงได้รับกำรจดทะเบียนล่ำสุดตำมมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2554 ภำยใต้หลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

  2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรพิสูจน์สัญชำติแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง 3 สัญชำติเพื่อปรับ

สถำนภำพให้เป็นแรงงำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยให้แล้วเสร็จในเวลำท่ีคณะรัฐมนตรีก�ำหนดโดยปรับปรุง

กระบวนกำรพิสูจน์สัญชำติให้เกิดควำมรวดเร็วและมีค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมรวมทั้งพิจำรณำสนับสนุนให้มีกำรเพิ่ม

จุดพิสูจน์สัญชำติในไทยให้มำกขึ้น

  3) หำรือกับประเทศต้นทำงในกำรทบทวนบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรจ้ำงงำนระหว่ำงรัฐบำล   

ไทย-พม่ำไทย-ลำวและไทย - กัมพูชำ (MOU) รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกำรพิสูจน์สัญชำติและกำรน�ำเข้ำ

แรงงำนเพือ่ขจัดปัญหำอปุสรรคในกำรน�ำแรงงำนเข้ำสูร่ะบบกำรจ้ำงงำนท่ีถกูต้องและกำรน�ำเข้ำแรงงำนตำม MOU 

รวมทั้งเร่งรัดควำมร่วมมือในกำรจัดระบบแรงงำนมำเช้ำ - กลับเย็น และแรงงำนตำมฤดูกำลให้เป็นไปตำม 

มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551

  4) หำรือประเทศต้นทำงในกำรพิจำรณำขยำยเวลำกำรอนุญำตท�ำงำนให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ผ่ำน 

กำรพิสูจน์สัญชำติและแรงงำนท่ีน�ำเข้ำอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจของประเทศและ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คง เช่น อำจพจิำรณำขยำยเวลำกำรอนญุำตท�ำงำนให้แรงงำนต่ำงด้ำวทีผ่่ำนกำรพสิจูน์

สัญชำติเป็น 3 ปี ต่อได้อีก 2 ครั้งครั้งละ 1 ปี เป็นต้น แต่ทั้งนี้แรงงำนต่ำงด้ำวจะต้องกลับประเทศต้นทำง 

อย่ำงน้อย 1 เดือนจึงจะสำมำรถกลับมำท�ำงำนได้ใหม่เพื่อป้องกันกำรตั้งรกรำกในประเทศไทย

  5) พิจำรณำให้มีกำรแลกเปลี่ยนแรงงำนประเภทเดียวกันในสำขำที่มีควำมขำดแคลนอย่ำงแท้จริง

ได้แก่ สำขำก่อสร้ำงและสำขำประมง เพื่อให้แรงงำนสำมำรถเคล่ือนย้ำยเข้ำท�ำงำนในแหล่งหรือบริษัทอ่ืน 

ในสำขำเดยีวกนัทีม่คีวำมต้องกำรแรงงำนได้อย่ำงเป็นระบบโดยมมีำตรกำรควบคมุทีรั่ดกมุตำมระเบยีบทีก่�ำหนด

  6) ควบคุมให้นำยจ้ำงต้องท�ำสัญญำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวซ่ึงก�ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงงำนอัตรำ 

ค่ำจ้ำงและกำรให้สวัสดิกำรแก่แรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงชัดเจนและให้นำยจ้ำงรับผิดชอบจัดหำท่ีอยู่อำศัยให้กับ 

แรงงำนต่ำงด้ำวและแจ้งเจ้ำหน้ำที่ทรำบตำมกฎหมำยเพื่อกำรตรวจสอบและคุ้มครองดูแล

  7) พจิำรณำก�ำหนดแนวทำงปฏบัิตใินกำรจดัหำแรงงำนเพือ่ป้องกนัปัญหำกำรละเมดิสทิธมินษุยชน

และกำรค้ำมนุษย์ กำรควบคุมและจัดระเบียบแรงงำนประมงที่สอดคล้องกับลักษณะของงำนเป็นกำรเฉพำะ 

โดยให้ผู้ประกอบกำรร่วมรับผิดชอบ
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  8) แรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติในคร้ังแรก เนื่องจำกกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องให้เจรจำ

กับประเทศต้นทำงให้พิสูจน์สัญชำติอีกครั้ง ในระหว่ำงนั้นแรงงำนดังกล่ำวรวมทั้งกลุ่มที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร 

พิสูจน์สัญชำติให้ถือว่ำมีสถำนะเป็นผู้หลบหนีเข้ำเมืองท่ีได้รับกำรผ่อนผันให้อยู่ชั่วครำวเพื่อท�ำงำนได้จนถึง 

ระยะเวลำที่ก�ำหนด ส่วนกลุ่มที่สุดท้ำยแล้วไม่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติให้ด�ำเนินกำรส่งกลับตำมกฎหมำย

  9) แรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองจดทะเบียนที่ไม่ยื่นขอพิสูจน์สัญชำติหรือไม่ไปพิสูจน์สัญชำต ิ

ให้ด�ำเนินกำรผลักดันและส่งกลับตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองโดยไม่ใช้ควำมรุนแรงโดยมีระบบกำรส่งกลับ 

ที่ชัดเจนและโปร่งใสบนพื้นฐำนควำมปลอดภัยและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของ 

แรงงำน

  กลยุทธ์ที่ 3 ก�รคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐ�นของแรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง 3 สัญช�ติ 

ในระบบผ่อนผัน

  1) สิทธิด้�นก�รศึกษำ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎำคม 2548 รวมทั้งให้พิจำรณำ          

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหำดไทยเข้ำมีส่วนร่วม

  2) สิทธิด้�นก�รส�ธ�รณสุข ให้เป็นไปตำมระบบประกันสุขภำพที่ก�ำหนด ทั้งนี้ อำจก�ำหนด             

ให้แรงงำนซื้อบัตรประกันสุขภำพให้แก่บุตรตำมเงื่อนไขที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด

  3) สิทธิในก�รเดินท�ง พิจำรณำก�ำหนดพ้ืนท่ีควบคุมเป็นระดับจังหวัดกำรก�ำหนดพ้ืนที่และ 

กำรเดินทำงออกนอกพื้นที่ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย

  4) สิทธิอื่น ๆ อำทิ สิทธิในกำรครอบครองสังหำริมทรัพย์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

  5) กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท�ำผิดฐำนค้ำมนุษย์ให้ด�ำเนินกำร

ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551

  กลยุทธ์ที่ 4 ก�รใช้กระบวนก�รชุมชนและทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนก�รแก้ปัญห�

  1) ส่งเสริมให้แรงงำนต่ำงด้ำวร่วมมือกับชุมชนไทยในกำรจัดระเบียบและดูแลชุมชนร่วมกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของชุมชนกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำรรักษำ

ควำมมั่นคง

  2) เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกทัศนคติที่ดีและควำมรับผิดชอบของแรงงำนต่ำงด้ำวต่อชุมชนสังคมไทย    

และประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงสังคมจิตวิทยำและสำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงปกติสุข

  3) ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อสำธำรณชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อชุมชนนำยจ้ำง      

และผู้ประกอบกำรในพื้นที่ให้ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองและกำรจ้ำง 

แรงงำนผิดกฎหมำย เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกสำธำรณะในกำรสอดส่องเฝ้ำระวัง และรับผิดชอบแก้ปัญหำร่วมกับ 

ภำครัฐ

  4) นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำรแรงงำนที่ฝ่ำฝืนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกำรจ้ำงแรงงำน   

ต่ำงด้ำวรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้รับโทษอย่ำงเฉียบขำดจริงจัง
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  กลุ่มเป้�หม�ย 3 กลุ่มที่มีนโยบ�ยเฉพ�ะ อ�ทิ ผู้หนีภัยก�รสู้รบจ�กพม่�ผู้หลบหนีเข้�เมือง 
ช�วโรฮิงญ� ช�วเก�หลีเหนือ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

  กลยุทธ์ที่ 1 ก�รควบคุมทั่วไป
  1) ผ่อนปรนสถำนภำพบคุคลเหล่ำนีใ้ห้เป็นผู้ทีไ่ด้รับกำรผ่อนผันให้อยูช่ัว่ครำวตำมหลักมนษุยธรรม
เพื่อรอกำรเดินทำงกลับหรือไปประเทศที่สำมแล้วแต่กรณี
  2) ปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้หลบหนีเข้ำเมืองทุกกลุ่มที่มีนโยบำยดูแลเป็นกำรเฉพำะให้มีควำมถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบฐำนข้อมูลอื่น ๆ
  3) ก�ำหนดมำตรกำรลงโทษต่อผู้ท่ีเคลื่อนไหว ซ่ึงสร้ำงผลกระทบต่อประเทศไทยและควำมสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้ำนรวมถึงส่งผลต่อภำพลักษณ์ของไทยต่อประชำคมโลก
  4) ให้สิทธิขั้นพื้นฐำนด้ำนกำรรักษำพยำบำลและกำรศึกษำตำมหลักมนุษยธรรม
  5) สร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอยำ่งชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่ไทยได้รับและนโยบำย
ของไทยไม่มีกำรเพิ่มพื้นที่รองรับผู้หนีภัยกำรสู้รบและผู้หลบหนีเข้ำเมืองอื่น ๆ อีก
  6) พิจำรณำเจรจำกับประเทศต้นทำงและประเทศทำงผ่ำนในระดับทวิภำคีและพหุภำคี  
เพื่อป้องปรำม และสกัดกั้นกำรเดินทำงเข้ำสู่ประเทศไทย
  7) เจรจำกบัองค์กรพฒันำเอกชนต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศเพ่ือร่วมมอืในกำรฝึกอำชพี
รองรับกำรเดินทำงกลับประเทศ กำรส่งไปประเทศที่สำมและกำรส่งกลับอย่ำงปลอดภัย

  กลยุทธ์ที่ 2 ก�รควบคุมเป็นก�รเฉพ�ะ
  1) ม�ตรก�รต่อผู้หนีภัยก�รสู้รบจ�กพม่�
   (1) ใช้กลไกประชำคมอำเซียนและองค์กรระหว่ำงประเทศผลักดันให้มีกำรจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วครำวในเขตพม่ำและเจรจำกับพม่ำให้รับผู้หนีภัยกำรสู้รบกลับประเทศ โดยมีหลักประกันควำมปลอดภัย ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรไม่ผลักดัน (Non-refoulement) กำรให้ควำมดูแลด้ำนมนุษยธรรม และกำรเคำรพ 
ในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักสำกล
   (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเดินทำงกลับถิ่นฐำนเดิมหรือกำรไปตั้งถิ่นฐำนในประเทศที่สำม
โดยสมัครใจ โดยประสำนองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด�ำเนินกำร
   (3) ส่งเสรมิกำรฝึกทกัษะวชิำชพีเพือ่รองรบักำรท�ำงำนเมือ่เดนิทำงกลบัถิน่ฐำนหรอืไปตัง้ถิน่ฐำน
ในประเทศที่สำมและพิจำรณำอนุญำตให้ท�ำงำนได้ในพื้นที่พักพิงตำมที่ก�ำหนด
   (4) อนุญำตให้จัดกำรศึกษำได้ในพื้นที่พักพิงตำมมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎำคม 2548 ภำยใต ้
กำรควบคุมดูแลของทำงกำร
  2) ม�ตรก�รต่อผู้หลบหนีเข้�เมืองช�วโรฮิงญ�และช�วเก�หลีเหนือ
   (1) เพิ่มควำมเข้มข้นในกำรสกัดกั้นและป้องกันกำรหลบหนีเข้ำเมืองเป็นพิเศษ
   (2) ให้มีระบบกำรตรวจสอบและติดตำมกำรเคลื่อนไหวที่จะมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
และปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด

   (3) ประสำนท�ำควำมเข้ำใจกบัประเทศทีเ่กีย่วข้องและองค์กรระหว่ำงประเทศเกีย่วกบักำรด�ำเนนิกำร

ของฝ่ำยไทยเพื่อไม่ให้เกิดภำพลักษณ์ทำงลบต่อประเด็นปัญหำสิทธิมนุษยชน
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  กลุม่เป้�หม�ย 4 กลุม่ผูห้ลบหนเีข้�เมอืงอืน่ ๆ นอกเหนอืจ�กกลุม่เป้�หม�ยต�มยทุธศ�สตร์ที ่1  

(กลุ่มเป้�หม�ย 1 - 3) ประกอบด้วย 3 มำตรกำร

  1) ด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืงต่อผูห้ลบหนเีข้ำเมอืงผูใ้ห้ท่ีพกัพงิ และขบวนกำรน�ำพำ

รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่ทุจริตอย่ำงเด็ดขำดจริงจัง

  2) พฒันำและเพิม่ประสทิธภิำพระบบสำรสนเทศกำรตรวจคนเข้ำเมอืงให้ทนัสมยัและเชือ่มโยงข้อมูล

สำรสนเทศระหว่ำงส่วนรำชกำรไทยที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรตรวจสอบติดตำมบุคคลต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำ-ออกและพ�ำนักในประเทศไทย

  3) ติดตำมและเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดส�ำหรับบุคคลจำกประเทศที่สำมที่ขอรับกำรตรวจลงตรำ  

เพ่ือเข้ำประเทศไทยโดยเฉพำะจำกประเทศเพือ่นบ้ำนประเทศรอบบ้ำนและประเทศในกลุ่มแอฟรกิำ ซึง่อำจขอรบั

กำรตรวจลงตรำผิดประเภทหรืออำจอยู่ต่อในประเทศไทยอย่ำงผิดกฎหมำยท่ีเคยมีฐำนข้อมูลกำรเข้ำเมือง 

อย่ำงถูกต้องแต่ลักลอบอยู่ต่อและมีพฤติกำรณ์ที่เป็นภัยต่อควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ

  ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันก�รลักลอบหลบหนีเข้�ม�ใหม่

  กลุ่มเป้�หม�ยกลุ่มที่จะลักลอบเข้�ม�ใหม่ ประกอบด้วย 7 มำตรกำร

  1) เพิม่ควำมเข้มงวดในกำรป้องกนัและสกดักัน้กำรลกัลอบเข้ำเมอืงอย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศกำรตรวจคนเข้ำเมืองให้ทันสมัยเชื่อมโยงทุกด่ำน และสำมำรถติดตำมตรวจสอบตัวบุคคลและ

กำรเดินทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  2) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังกับผู้หลบหนีเข้ำเมืองที่ลักลอบเข้ำมำใหม่นำยจ้ำงผู้ประกอบกำร 

ผู้ให้ที่พักพิงรวมทั้งขบวนกำรน�ำพำขบวนกำรค้ำมนุษย์และเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  3) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนทันสมัยเพื่อเป็นกำรป้องกัน      

และป้องปรำมกำรกระท�ำผิดและลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่

  4) เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อทุกภำคส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง

  5) จัดท�ำแนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคคลพร้อมลำยพิมพ์น้ิวมือและรูปถ่ำยของผู้หลบหนี

เข้ำเมือง (ข้อมูลชีวภำพ) เพื่อตรวจสอบกำรกลับเข้ำมำใหม่และด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยโดยให้สำมำรถ 

แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ตำมห้วงเวลำ

  6) พัฒนำระบบกำรเข้ำ - ออกบริเวณชำยแดนโดยเฉพำะกำรใช้บัตรผ่ำนแดน (Border pass) 

หรือเอกสำรผ่ำนแดนอื่น ๆ เพื่อให้สำมำรถติดตำมตรวจสอบตัวบุคคลและตรวจสอบกำรเดินทำงกลับได้อย่ำง

ชัดเจน

  7) ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

ในกำรร่วมมือกับภำครัฐเพื่อป้องกันและสกัดกั้นกำรลักลอบเข้ำเมือง
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  ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้�นเพ่ือป้องกันและ 

แก้ปัญห�ผู้หลบหนีเข้�เมือง ประกอบด้วย 5 มำตรกำร

  1) ประสำนควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรใช้กลไกระดับภูมิภำคทั้งระดับพหุภำคี 

และระดับทวิภำคีในระดับชำติและระดับท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง

  2) ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวและกำรประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีระดับท้องถ่ิน

ในกำรป้องกันและแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง

  3) ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศเพ่ือนบ้ำน

อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้ประชำกรของประเทศเพื่อนบ้ำนด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในถ่ินก�ำเนิดโดยไม่จ�ำเป็นต้องอพยพเข้ำมำ 

ในประเทศไทย

  4) ร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ ประชำคมอำเซียน และประชำคมโลก ให้ควำมช่วยเหลือ 

ในกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำกรและสภำพแวดล้อมในประเทศต้นทำงอย่ำงเหมำะสมเพือ่แก้ไขปัญหำแรงงำน

ย้ำยถิ่นและป้องกันกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนที่ไม่ปกติเข้ำมำในประเทศไทย

  5) ช้ีแจงและสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องชัดเจนแก่ประเทศเพ่ือนบำ้น ประชำคมอำเซียน ประชำคม

ระหว่ำงประเทศ และองค์กรพัฒนำเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศเกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก 

ผู ้หลบหนีเข้ำเมืองรวมถึงกำรด�ำเนินกำรของประเทศไทยเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภำพลักษณ์ 

ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

  ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�ร ด�ำเนินกำรในระยะเร่งด่วนและระยะต่อไป ดังนี้

  ระยะเร่งด่วน

  1) ให้จดัตัง้คณะกรรมกำรระดบัชำตภิำยใต้สภำควำมมัน่คงแห่งชำติเรียกว่ำ “คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร

บริห�รยุทธศ�สตร์แก้ปัญห�ผู้หลบหนีเข้�เมืองทั้งระบบ” เรียกชื่อย่อว่ำ กอ.ปร. มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 

เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยมำตรกำรแนวทำงและอ�ำนวยกำร

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์รวมท้ังรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

และคณะรัฐมนตรี

  2) ให้จดัตัง้สำ�นกัง�นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รบรหิ�รยทุธศ�สตร์แก้ปัญห�ผูห้ลบหนี

เข้�เมืองท้ังระบบ เรียกชื่อย่อว่ำ สอ.ปร. มีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 

และผูแ้ทนจำกส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วข้องร่วมปฏิบตังิำนท�ำหน้ำท่ีช่วยเหลือและสนบัสนนุกำรปฏบิติังำนของ กอ.ปร. 

  3) ให้จัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนและช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กอ.ปร. และประสำน 

กำรปฏิบัติกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวม 5 คณะ คือ

   (1) คณะกรรมก�รบรหิ�รก�รแก้ปัญห�สถ�นะและสิทธขิองบคุคล มปีลัดกระทรวงมหำดไทย

เป็นประธำน อธิบดีกรมกำรปกครองเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำท่ีเสนอแนะนโยบำยยุทธศำสตร์มำตรกำร 

กำรแก้ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลต่อ กอ.ปร. รวมท้ังพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำนงบประมำณตลอดจน

อ�ำนวยกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
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   (2) คณะกรรมก�รบริห�รฐ�นข้อมลูผูห้ลบหนีเข้�เมอืง มปีลดักระทรวงมหำดไทย เป็นประธำน 

อธิบดีกรมกำรปกครองเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยยุทธศำสตร์และแนวทำง 

กำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังอ�ำนวยกำรก�ำกับดูแลกำรเชื่อมโยงข้อมูล 

จำกส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วข้องกบัศนูย์สำรสนเทศผูห้ลบหนเีข้ำเมอืงศนูย์สำรสนเทศแรงงำนต่ำงด้ำวศนูย์สำรสนเทศ

ข้อมลูสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวและศนูย์ประสำนงำนแก้ปัญหำผูห้ลบหนเีข้ำเมืองระดับกองอ�ำนวยกำร รกัษำควำม

มั่นคงภำยในภำค

   (3) คณะกรรมก�รบรหิ�รแรงง�นต่�งด้�วหลบหนเีข้�เมอืง มปีลดักระทรวงแรงงำน เป็นประธำน 

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยยุทธศำสตร์แนวทำงและมำตรกำร

ในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองต่อ กอ.ปร. รวมทั้งประสำนงำนกับ 

ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนด

   (4) คณะกรรมก�รบรหิ�รก�รแก้ปัญห�ผูห้ลบหนีเข้�เมืองกลุม่เฉพ�ะ มเีลขำธิกำรสภำควำมมัน่คง

แห่งชำติเป็นประธำน รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติท่ีได้รับมอบหมำยเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำท่ีเสนอแนะ

นโยบำยยุทธศำสตร์มำตรกำรกำรแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองกลุ่มเฉพำะต่อ กอ.ปร. รวมทั้งพิจำรณำกลั่นกรอง

แผนงำนงบประมำณตลอดจนอ�ำนวยกำรและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและภำคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   (5) คณะกรรมก�รบริห�รฐ�นข้อมูลคนเข้�เมือง มีผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติเป็นประธำน 

ผู้บัญชำกำรส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเป็นเลขำนุกำร ท�ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยยุทธศำสตร์และ

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลคนเข้ำเมืองให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งอ�ำนวยกำรประสำนงำน

ก�ำกับดูแลกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สำรสนเทศผู้หลบหนีเข้ำเมืองศูนย์สำรสนเทศ

แรงงำนต่ำงด้ำวศนูย์สำรสนเทศข้อมลูสขุภำพแรงงำนต่ำงด้ำว และศนูย์ประสำนงำนแก้ปัญหำผู้หลบหนเีข้ำเมือง

ระดับกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค

  4) ให้กองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรประสำน 

กำรปฏิบัติกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์รำยงำนตรงต่อ กอ.ปร. ทุก 6 เดือนโดยให้จัดตั้ง

และบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำนแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองระดับกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน

ภำค 1 - 4 (กอ.รมน. ภำค 1 - 4) ให้สำมำรถประสำนกำรปฏิบัติกับศูนย์สำรสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกลช้ิด

  5) ให้กระทรวงแรงงำนจัดต้ังศูนย์สำรสนเทศแรงงำนต่ำงด้ำว และประสำนกำรปฏิบัติกับ             

ศูนย์สำรสนเทศอื่น ๆ ของกระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และ กอ.รมน. 

เพื่อสนับสนุนและด�ำเนินกำรอย่ำงประสำนสอดคล้องกัน

  6) ให้กระทรวงมหำดไทยจัดต้ังศูนย์สำรสนเทศผู้หลบหนีเข้ำเมืองภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ 

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ท�ำหน้ำที่ประมวลรวบรวมข้อมูลผู้หลบหนีเข้ำเมือง โดยประสำน 

หน่วยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอรับและจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเพื่อสำมำรถเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล 

และใช้ประโยชน์ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง



22

  7) ให้ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจัดตั้งศูนย์สำรสนเทศคนเข้ำเมือง ท�ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลคนเข้ำเมือง 

อย่ำงเป็นระบบ และเชื่อมโยงเพื่อกำรตรวจสอบและประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  8) ให้กระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำและปรับปรุงศูนย์สำรสนเทศข้อมูลสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว 

เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  9) หน่วยงำนหลักและหน่วยงำนร่วมรับผิดชอบบูรณำกำรและจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรรองรับ 

กำรด�ำเนินงำน ภำยใต้ยุทธศำสตร์โดยก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จที่สำมำรถประเมินผลได ้

อย่ำงเป็นรูปธรรม

 7. ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  1) รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนรวมทั้งงบประมำณอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ

  2) หน่วยงำนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง

  3) มีกลไกที่ชัดเจนในกำรบูรณำกำรแผนงำนงบประมำณและระบบฐำนข้อมูลท่ีมีประสิทธิภำพ 

ในกำรแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองทั้งระบบท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที ่

และมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

  4) กฎหมำยหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ขัดแย้งกันและเอื้อต่อกำรแก้ปัญหำ

  5) ควำมร่วมมอืจำกประเทศต้นทำง องค์กรระหว่ำงประเทศ ประชำคมอำเซยีน และประชำคมโลก

ในกำรป้องกันและแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง

  ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล ได้ก�ำหนดกรอบกำรพิจำรณำก�ำหนด

สถำนะให้แก่บุคคลที่มีปัญหำในเรื่องสถำนะและสิทธิไว้ 6 กลุ่ม โดยกลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถำนศึกษำ

ของประเทศไทยแต่ไม่มีสถำนะที่ถูกต้องตำมกฎหมำยเป็นหนึ่งในกลุ่มยุทธศำสตร์ที่สำมำรถพัฒนำสถำนะทำง

กฎหมำยได้ มีแนวทำง คือ

  (1) ให้สัญชำติไทยแก่บุคคลที่เกิดหรืออำศัยอยู่ในประเทศและจบกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

ของประเทศไทย ทั้งนี้ กระบวนกำรให้สัญชำติให้เป็นไปตำมกฎหมำย

  (2) ส�ำหรับเด็กที่ยังไม่จบกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำให้น�ำเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำก�ำหนด    

สถำนะตำมข้อ (1)

  โดยมีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรให้สิทธิขั้นพื้นฐำนแก่บุคคลเหล่ำนี้ตำมยุทธศำสตร์ข้อ 4.2 คือ

  4.2.1 “...ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยด�ำเนินกำรเพื่อให้คนเหล่ำนี้ได้รับสิทธิข้ันพื้นฐำน 

เพื่อให้สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้...”

  4.2.2 “...โดยในเบื้องต้นสมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำที่จ�ำเป็นตำมหลักมนุษยธรรม...”

  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงสิทธิที่พึงได้รับ 

และสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศไต้ตำมศักยภำพ 

ที่ตนมี
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  ยทุธศ�สตร์แก้ปัญห�ผูห้ลบหนีเข้�เมอืงทัง้ระบบ แยกผู้หลบหนเีข้ำเมอืงทีเ่ป็นประเด็นปัญหำและ 

ผลกระทบต่อประเทศไทย เป็น 4 ประเภทใหญ่ โดยในประเภทที่ 1 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชำติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรี 

มมีติในห้วงเวลำต่ำง ๆ รบัรองสถำนะให้อำศยัอยูถ่ำวรในประเทศไทย ซ่ึงหนึง่ในนัน้ประกอบด้วย กลุ่มเด็กนกัเรียน 

ได้ก�ำหนดสทิธขิัน้พืน้ฐำนของชนกลุม่น้อยและกลุ่มชำติพันธุท์ีอ่พยพเข้ำมำอำศยัอยู่เป็นเวลำนำนและกลับประเทศ

ต้นทำงไม่ได้ และกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนของแรงงำนต่ำงด้ำว แรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง 3 สัญชำติ 

(พม่ำ ลำว และกัมพูชำ) ในด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎำคม 2548 รวมทั้งพิจำรณำ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทยเข้ำมำมส่ีวนร่วมและกลุม่ทีม่นีโยบำยเฉพำะ อำทิ ผูห้นภียักำร

สู้รบจำกพม่ำ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวโรฮิงญำ ชำวเกำหลีเหนือ ก�ำหนดให้สิทธิขั้นพื้นฐำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล

และกำรศึกษำตำมหลักมนุษยธรรมและอนุญำตให้จัดกำรศึกษำได้ในพื้นที่พักพิงตำมมติคณะรัฐมนตร ี

5 กรกฎำคม 2548 ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของทำงกำร ซ่ึงตรงกับกรอบควำมคิดยุทธศำสตร์ คือ กำรค�ำนึงถึง 

ผลประโยชน์แห่งชำติภำยใต้ควำมสมดุลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ควำมมั่นคง และสิทธิมนุษยชน 

  สิทธิขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำนั้น สอดคล้องกับพระรำชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีทรงเป็นองค์ปำฐกในงำนประชุมสัมมนำซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ในฐำนะองค์สมำชิกสภำกองทุนกำรศึกษำเพื่อผู้ลี้ภัยว่ำ

  “...ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนรำษฎร เป็นคนไร้สัญชำติ          

คนที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทย และคนที่ไม่ได้ถือสัญชำติใด ๆ เลย รวมท้ังคนท่ีมำจำกอีกฟำกหนึ่งของชำยแดน  

เด็ก ๆ ที่เข้ำข่ำยกรณีเหล่ำนี้ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในโรงเรียนได้ และถ้ำเข้ำเรียนได้เขำจะไม่ได้รับใบรับรอง 

จำกโรงเรียน หลังจำกเรียนจบกำรศึกษำไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำในระดับใดก็ตำม สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ยำกต่อ 

กำรเข้ำศกึษำต่อในสถำบนักำรศกึษำในระดับหลงัประถมศกึษำ และยำกต่อกำรได้ท�ำงำนทีด่เีมือ่พวกเขำเตบิโตขึน้

  กำรจัดกำรศึกษำเป็นงำนท่ียิ่งใหญ่เกินกว่ำจะมีใครสำมำรถท�ำคนเดียวตำมล�ำพังได้ เป็นงำนที่ต้อง

ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเป็นจริงเป็นจังท่ีสุด พร้อมท้ังควำมมุ่งมั่นที่มีควำมต้ังใจจริงจำกทุกฝ่ำย และส่ิงเหล่ำนี้จะ

เป็นจริงได้ต้องอำศัยน�้ำใจท่ีโอบอ้อมอำรีและจิตใจที่เอื้ออำทรต่อผู้อื่น ข้ำพเจ้ำเคยได้ยินทูลกระหม่อมพ่อและ

สมเด็จแม่ตรัสว่ำ จงให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง จงเลือกท�ำในสิ่งที่ดีที่สุด หรือให้ควำมเอื้ออ�ำนวยอย่ำงดีที่สุดแก่

ทุก ๆ คน โดยไม่ค�ำนึงว่ำเป็นคนเผ่ำพันธุ์ใด ศำสนำใด และมีสถำนะทำงสังคมและเศรษฐกิจอย่ำงไร ขอให้เรำได้

ร่วมมือกันเพื่อช่วยกันสรรค์สร้ำงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่ำเดิม….”

  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ยังทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับมุมมองด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

ในกำรจัดกำรศึกษำให้กับผู้ลี้ภัยในระดับหลังประถมศึกษำ แนวคิดดังกล่ำวสำมำรถน�ำมำปรับใช้กับกำรจัดกำรศึกษำ 

ให้กับผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยได้ ดังนี้

  “....ในเชิงเศรษฐศำสตร์ กำรต้ังค�ำถำมเกี่ยวกับกำรศึกษำในระดับหลังประถมศึกษำคงไม่ใช ่

ลักษณะค�ำถำมที่ว่ำ “เรำจะมีงบประมำณมำสนับสนุนหรือไม่” แต่เป็น “เรำจะไม่สนับสนุนได้หรือไม่” 

มำกกว่ำ ในขณะท่ีผู้ลี้ภัยอำศัยอยู่ในประเทศที่ดูแลพวกเขำ ควำมรู้สึกถึงคุณคำ่ในตัวเองของเขำจะสูงขึ้นไปตำม

สัดส่วนควำมสำมำรถของกำรเรียนรู้ทักษะกำรท�ำงำนใหม่ ๆ ที่ได้รับ และกำรยอมรับจำกคนในสังคม ในขณะที่

ประเทศที่ตนเป็นผู้ดูแลจะได้รับประโยชน์จำกกำรมีจ�ำนวนแรงงำนในประเทศเพิ่มมำกขึ้น...”



24

1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม พ.ศ. 2548

 กระทรวงศึกษำธิกำรน�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลที่ไม่มี 

หลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ตำมหนังสือ ที่ ศธ 0208/777 ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2548      

โดยมีเนื้อหำ ดังนี้

ที่ ศธ 0208/777 กระทรวงศึกษำธิกำร

 กทม. 10300

    18 กุมภำพันธ์ 2548

เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

อ้ำงถึง หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/1950 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2535

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. แนวปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

   จ�ำนวน 60 ชุด

  2. ควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 1 ชุด

 

 ตำมหนงัสอืทีอ้่ำงถงึคณะรัฐมนตรมีมีต ิเม่ือวันที ่28 มกรำคม 2535 เห็นชอบกำรจดักำรศกึษำแก่เดก็ที่

ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชำติไทย ทั้งกำรรับเข้ำเรียนและกำรออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

เมือ่ส�ำเรจ็กำรศกึษำ และเหน็ชอบระเบียบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลกัฐำนวนั เดือน ปีเกดิในกำรรบันักเรียน 

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้ระเบียบ ฯ ดังกล่ำว ตั้งแต่ 

วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2535 เป็นต้นมำ นั้น

 กระทรวงศึกษำธิกำร ขอเรียนว่ำเนื่องจำกสภำวกำรณ์เปล่ียนแปลงไปท�ำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติต่อ

กลุ่มบุคคลดังกล่ำว จึงได้ประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติ และได้จัดท�ำ

ร่ำงระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำร ฯ ท่ีมกีำรปรบัปรงุแก้ไขใหม่ ซึง่ระเบยีบ ฯ และแนวปฏิบัตกิำรจดักำรศกึษำแก่

เด็กที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือเด็กท่ีไม่มีสัญชำติไทย เดิมจัดกำรศึกษำตำมกลุ่มชนชำติที่กระทรวง

มหำดไทยก�ำหนด และระดับกำรศึกษำไม่เท่ำเทียมกันคือบำงกลุ่มให้เรียนได้เพียงระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 

แต่ร่ำงระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติใหม่เป็นกำรเปิดโอกำสให้ทั้งบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มี

สัญชำติไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยศึกษำได้ทุกระดับกำรศึกษำ ทุกประเภท และทุกพื้นที่ (ยกเว้นกลุ่ม 

ที่หลบหนีภัยจำกกำรสู ้รบจัดให้เรียนได้ในพื้นที่) อนึ่ง เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลที ่

ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระทรวงศึกษำธิกำรได ้

ขอควำมเห็นไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นด้วยกับประเด็นที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ ดังนี้
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 1. กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยที่เดิม 

เคยจ�ำกัดไว้ให้บำงกลุ่ม บำงระดับกำรศึกษำ เป็นกำรเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยสำมำรถ 

เข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นท่ีกำรศึกษำ ทั้งกำรรับเข้ำเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ 

และกำรออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำแต่ละระดับตำมร่ำงระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติ

 2. กำรจดัสรรงบประมำณอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหวัให้แก่สถำนศกึษำท่ีจดักำรศึกษำให้แก่กลุม่บคุคล

ทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบียนรำษฎรหรอืไม่มสีญัชำติไทย ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศกึษำถงึระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย

ในอัตรำเดียวกันกับค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย

 3. ให้กระทรวงมหำดไทยจัดท�ำฐำนข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีหลักฐำน 

ทะเบยีนรำษฎรหรอืไม่มสีญัชำตไิทย เพือ่ประโยชน์ต่อกำรจ�ำแนกสถำนะ รวมท้ังอนุญำตและอ�ำนวยควำมสะดวก

ให้เด็กและเยำวชนที่มีข้อก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ หรือมีกฎหมำยควบคุมเฉพำะให้จ�ำกัดพ้ืนท่ีอยู่อำศัยสำมำรถ 

เดินทำงไปศึกษำได้เป็นระยะเวลำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญำตเป็นครั้งครำว ยกเว้น 

ผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบและบุคคลในควำมห่วงใย (POC)

 4. ให้กระทรวงศกึษำธกิำร จดักำรศกึษำในรปูแบบทีเ่หมำะสมแก่เดก็และเยำวชนทีห่นภียัจำกกำรสู้รบ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์

 เนื่องจำกร่ำงระเบียบ ฯ แนวปฏิบัติดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรหลำยหน่วยงำน เห็นสมควร 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ ด�ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำยอดิศัย โพธำรำมิก)

 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง  

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

โทร. 0-2280-6217  

โทรสำร 0-2280-6218
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 หนังสือของกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำว อธิบำยถึงสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบันท�ำให้กำรด�ำเนินกำร

จัดกำรศึกษำแก่เด็กที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชำติไทยตำมมติคณะรัฐมนตรีเดิม 

ลงวันที่ 28 มกรำคม 2535 ที่เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิด 

ในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2535 ซ่ึงกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช ้

ระเบียบฯ ดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2535 เป็นต้นมำนั้น ไม่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

เนื่องจำกมติดังกล่ำวอนุญำตให้มีกำรจัดกำรศึกษำตำมกลุ่มชนชำติท่ีกระทรวงมหำดไทยก�ำหนด และจ�ำกัด 

กำรให้กำรศึกษำเพียงบำงระดับกำรศึกษำ

 กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลที่ 

ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย โดยเปิดกว้ำงให้ทุกคนท่ีอำศัยอยู ่ในประเทศไทย 

สำมำรถเข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ท้ังกำรรับเข้ำเรียน ลงทะเบียน 

นักเรียน นักศึกษำ และกำรออกหลักฐำนกำรศึกษำ เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำแต่ละระดับตำมร่ำงระเบียบฯ 

และแนวปฏิบัติ

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอในวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 

โดยมีสำระส�ำคัญโดยสรุป คือ

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตำมมติคณะกรรมกำรกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3.1  

(ฝ่ำยกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) ที่มีมติอนุมัติหลักกำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอร่ำงระเบียบ 

กระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยหลักฐำนวัน เดอืน ปีเกดิในกำรรับนักเรียน นักศกึษำเขำ้เรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. ...  

และให้ส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจำรณำแล้ว

ด�ำเนินกำรต่อไปได้ และเห็นชอบแนวปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มี

สัญชำติไทย โดยให้รับประเด็นอภิปรำยของคณะกรรมกำรกลั่นกรอง ฯ ไปด�ำเนินกำร ดังนี้

 1. เห็นควรอนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนจัดกำรศึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำในควำมดูแล 

ของส�ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เป็นเงิน 6.5 ล้ำนบำทไปก่อน โดยให้เบิกจ่ำย 

ตำมจ�ำนวนนกัเรยีน นกัศกึษำท่ีมตีวัเรยีนจรงิ และเมือ่ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติและกระทรวงมหำดไทย

ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล และส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษำที่

ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยแล้วเสร็จ

 2. ให้กระทรวงศึกษำธิกำรรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริงเพ่ือทบทวนมำตรกำรอุดหนุนงบประมำณ 

รำยกำรนี้ต่อไป
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 3. ให้ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะ 

และสิทธิของบุคคลตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์กำรก�ำหนด 

สถำนะและยุทธศำสตร์กำรให้สิทธิขั้นพื้นฐำนแก่บุคคลที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิให้สัมฤทธิ์ผลโดยด่วน 

และให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของเด็กรับไปพิจำรณำด�ำเนินกำรออกระเบียบให้สอดคล้อง 

กับร่ำงระเบียบ ฯ รวมทั้งให้หน่วยงำนฝึกอำชีพของทุกส่วนรำชกำรยอมรับหลักฐำนทำงกำรศึกษำที่ออกให้แก่

เด็กตำมร่ำงระเบียบฯ

 4. ให้กระทรวงมหำดไทยเร่งรดัส�ำรวจจ�ำนวนนกัเรยีน นกัศกึษำทีไ่ม่มหีลกัฐำนทำงทะเบยีนรำษฎรหรอื

ไม่มีสัญชำติไทย ให้แล้วเสร็จภำยในก�ำหนด 2 เดือน

 5. ให้กระทรวงกลำโหมส�ำรวจสถำนศึกษำที่ตั้งในหน่วยที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 

และมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงเพื่อประสำนงำนกับกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรจัดนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำทีเ่หมำะสม
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ที่ นร 0503/ว(ล) 8990  ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

  ท�ำเนียบรัฐบำล กทม. 10300

 

 7 กรกฎำคม 2548

เรื่อง  ร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำ พ.ศ... (กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย)

เรียน รัฐ-ศธ./กค./กต./ผบ.-ตซ./กห/พม/มท/รง/ผอ.-สงป/เลขำ-สมช

อ้ำงถึง หนังสือคณะกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 

 (คกก. 3.1)/6745-6754 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2548

 ตำมที่ได้ขอให้ไปช้ีแจงหรือส่งผู้แทนไปชี้แจงเกี่ยวกับรำ่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำน

วัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. ... (กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มี 

หลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย) ในที่ประชุมคณะกรรมกำรกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ี

คณะที่ 3.1 (ฝ่ำยกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) นั้น

 ในครำวประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ำยกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม) เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2548 ได้พิจำรณำแล้วมีประเด็นอภิปรำยและมติ ดังนี้ 

 

ประเด็นอภิปร�ย

 1. เนื่องจำกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ

เข้ำมำเรยีนในสถำนศกึษำ พ.ศ. 2535 ได้ใช้มำเป็นเวลำนำน สมควรปรับปรงุข้อควำมให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์

ในปัจจุบันกล่ำวคือ

  1.1 ปรับปรุงข้อควำมตำมร่ำงระเบียบข้อ 8 ให้สถำนศึกษำไม่ต้องลงรำยงำนด้วยหมึกสีแดงว่ำไม่มี

หลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรไว้ในหลักฐำนทำงกำรศึกษำเฉพำะตัวของนักเรียน นักศึกษำ 

เป็นรำยบุคคลเพื่อป้องกันมิให้เป็นกำรแบ่งแยกให้เกิดควำมแตกต่ำงขึ้น

  1.2 ยกเลกิเอกสำรแนวปฏบิตัท้ิำยระเบยีบ ฯ พ.ศ. 2535 ทีก่�ำหนดกลุม่เดก็ทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎร

และเด็กที่ไม่มีสัญชำติไทย รวม 9 กลุ่ม คือ บุตรชำวเขำ บุตรชำวลำว ผู้อพยพเชื้อสำยไทยจำกจังหวัดเกำะกง 

กัมพูชำ เนปำลอพยพ ญวณอพยพ จีนฮ่ออพยพ และผู ้หลบหนีเข้ำเมืองสัญชำติพม่ำเพรำะปัจจุบัน 

กลุม่เดก็เหล่ำนัน้ได้รบักำรเปลีย่นแปลงสถำนะจำกเดมิขณะเดยีวกนัไทยได้เข้ำเป็นภำคเีกีย่วกบัอนุสญัญำสทิธเิดก็ 

ซึ่งรับรองกำรคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนเรื่องกำรศึกษำแล้ว
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 ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติร่ำงระเบียบ ฯ ตำมข้อเสนอของกระทรวงศึกษำธิกำร

 2. ควรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพำะบำงกลุ่ม บำงระดับกำรศึกษำ เป็นเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยในประเทศสำมำรถ 

เข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่กำรศึกษำ (ยกเว้นกลุ่มที่หลบหนีภัยจำกกำรสู้รบ จัดให้เรียนได้

ในพื้นที่) ซึ่งจะสอดคล้องกับกำรเป็นภำคีอนุสัญญำสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษำเหล่ำนั้นมีควำมเข้ำใจ 

มีทศันคตทิีดี่ต่อประเทศไทย เพือ่กำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงของชำตใินระยะยำวต่อไป ทัง้นีใ้ห้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ด�ำเนินกำร ดังนี้

  2.1 ให้ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำ 

สถำนะและสิทธิของบุคคลตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 โดยในยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

ประกอบด้วยยุทธศำสตร์กำรก�ำหนดสถำนะและยุทธศำสตร์กำรให้สิทธิขั้นพื้นฐำนแก่บุคคลที่มีปัญหำสถำนะ 

และสิทธิซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งที่จะสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำน

ทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยได้เป็นอย่ำงดี

  2.2 ให้กระทรวงมหำดไทยเร่งรดัส�ำรวจจ�ำนวนนกัเรยีน นกัศึกษำทีไ่ม่มหีลกัฐำนทำงทะเบยีนรำษฎร

หรือไม่มีสญัชำตไิทย ซึง่ผูแ้ทนกระทรวงมหำดไทยรำยงำนว่ำ ขณะนีก้ระทรวงมหำดไทยก�ำลังจะด�ำเนนิกำรส�ำรวจ

ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2548 เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดท�ำเลขประจ�ำตัว 13 หลัก 

แยกเป็นอีกประเภทหนึ่งให้แล้วเสร็จ ภำยในก�ำหนด 2 เดือน นอกจำกนั้น กระทรวงมหำดไทย จะด�ำเนินกำร 

ท�ำบัตรประจ�ำตัวให้แก่ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรในขั้นตอนต่อไปด้วย

  2.3 ให้กระทรวงกลำโหมส�ำรวจสถำนศกึษำทีต้ั่งในหน่วยทีม่ข้ีอจ�ำกดัด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

และมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงเพื่อประสำนงำนกับกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรจัดนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำที่เหมำะสม

 3. ควรจดัสรรงบประมำณอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหวัให้แก่สถำนศึกษำทีจ่ดักำรศกึษำให้แก่กลุม่บคุคล

ทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบียนรำษฎรหรอืไม่มสีญัชำติไทย ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศกึษำถงึระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย

ในอัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย

 4. เน่ืองจำกขณะน้ีมีนักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

จ�ำนวน 1,269 คนในโรงเรียนเอกชน (ตัวเลขส�ำรวจในปี พ.ศ. 2548) ซ่ึงนับว่ำรัฐได้รับประโยชน์จำกเอกชน 

ที่ได้ใช้ทรัพยำกรของเอกชนมำช่วยจัดกำรศึกษำของรัฐ ดังนั้น จึงควรอนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุน 

จัดกำรศึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำในควำมดูแลของส�ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

เป็นเงิน 6.5 ล้ำนบำทไปก่อน โดยให้เบิกจ่ำยตำมจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษำที่มีตัวเรียนจริง และเมื่อส�ำนักงำน 

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และกระทรวงมหำดไทยได้ด�ำเนินกำรตำมข้อ 2.1 และ 2.2 ตำมล�ำดับแล้วเสร็จ 

ให้กระทรวงศึกษำธิกำรรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อทบทวนมำตรกำรอุดหนุนงบประมำณรำยกำรนี ้

ต่อไป
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 มติคณะกรรมก�รกลั่นกรองฯ

 1. เห็นควรอนุมัติหลักกำรร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับ

นักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. ... ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอและให้ส่งคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจำรณำแล้วด�ำเนินกำรต่อไปได้

 2. ให้ควำมเห็นชอบแนวปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มี 

สัญชำติไทย รวม 4 ข้อ ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษำธิกำรรับประเด็นอภิปรำย 

ตำมข้อ 4 ไปด�ำเนินกำรด้วย

 3. ให้ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 

ตำมประเด็นอภิปรำยข้อ 2.1 ให้สัมฤทธิ์ผลโดยด่วน

 4. ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของเด็ก เช่น กระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร 

กระทรวงกลำโหม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ กระทรวงคมนำคม 

กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและสภำกำชำดไทยรบัไปพจิำรณำด�ำเนนิกำรออกระเบยีบให้สอดคล้องกับ

ร่ำงระเบียบ ฯ

 5. ให้หน่วยงำนฝึกอำชีพของทุกส่วนรำชกำรยอมรับหลักฐำนทำงกำรศึกษำท่ีออกให้แก่เด็กตำม 

ร่ำงระเบียบ ฯ

 6. ให้กระทรวงมหำดไทยรับประเด็นอภิปรำยตำมข้อ 2.2 ไปด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก�ำหนด 2 เดือน

 7. ให้กระทรวงกลำโหมรับประเด็นอภิปรำยตำมข้อ 2.3 ไปด�ำเนินกำรโดยด่วนด้วย

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 อนุมัติตำมมติคณะกรรมกำรกล่ันกรองเร่ืองเสนอ 

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ำยกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)

 จึงเรียนยืนยันมำ/จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และโปรดด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ 

ได้ส่งร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรในเรื่องนี้เพ่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัต ิ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ตรวจพิจำรณำตำมมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำงโฉมศรี อำรยะคิรี)

 รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติรำชกำรแทน

 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักนิติธรรม

โทร. 0-2280-9000 ต่อ 306-7  

โทรสำร 0-2280-9058
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1.4  ระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธิก�รว่�ด้วยหลกัฐ�นในก�รรบันกัเรียน 
นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2548

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำภำคบังคับ 

เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสแก่บุคคลให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ประกอบกับมำตรำ 5 และมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษำธิกำร        

โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบยีบนี ้เรยีกว่ำ “ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนกัเรียน นกัศึกษำ 

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิด ในกำรรับนักเรียน

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2535 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

 “สถำนศกึษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน ศนูย์กำรเรยีน วทิยำลยั สถำบนั มหำวทิยำลยั 

หน่วยงำนกำรศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่หรือมีวัตถุประสงค์ ในกำรจัดกำรศึกษำ

 “หลกัฐำนทำงกำรศกึษำ” หมำยควำมว่ำ เอกสำรอนัเป็นหลักฐำนทำงกำรศกึษำของนกัเรียน นกัศกึษำ 

ได้แก่ ทะเบยีนนกัเรยีน นกัศกึษำ สมดุประจ�ำตัวนกัเรียน นกัศกึษำ สมดุประจ�ำชัน้ บญัชเีรียกชือ่ใบส่งตัวนกัเรยีน 

นักศึกษำ หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน ประกำศนียบัตร หรือเอกสำรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเอกสำร 

ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำตำมระเบียบนี้

 “องค์กรเอกชน” หมำยควำมว่ำ สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 ข้อ 5 ให้สถำนศึกษำถือเป็นหน้ำที่ในกำรที่จะรับเด็กที่อยู ่ในวัยกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

 กรณีเดก็ย้ำยท่ีอยูใ่หม่ สถำนศกึษำต้องอ�ำนวยควำมสะดวก และติดตำมให้เด็กได้เข้ำเรยีนในสถำนศกึษำ

ที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่

 ข้อ 6 กำรรับนักเรียน นักศึกษำในกรณีที่ไม่เคยเข้ำเรียนในสถำนศึกษำมำก่อน ให้สถำนศึกษำ 

เรียกหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมล�ำดับเพื่อน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
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  (1) สูติบัตร

  (2) กรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชน          

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

  (3) ในกรณท่ีีไม่มหีลกัฐำนตำม (1) หรอื (2) ให้เรยีกหลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรออกให้ หรอืเอกสำร 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

  (4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน       

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัครเรียน

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำ     

ลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

 ข้อ 7 ให้สถำนศึกษำจัดเก็บส�ำเนำเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ 6 (1) (2) และ (3) ซ่ึงได้รับรอง           

ควำมถูกต้องแล้วไว้เป็นหลักฐำน และคืนต้นฉบับแก่ผู้ปกครอง

 ส�ำหรับหลักฐำนบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมข้อ 6 (4) และ (5) ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่สถำนศึกษำนั้น

 ข้อ 8 ในขณะท่ีนักเรียน นักศึกษำยังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ เมื่อปรำกฏว่ำมีหลักฐำนตำมกฎหมำย  

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรมำแสดงภำยหลัง ให้สถำนศึกษำแก้ไขหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักฐำน

ดังกล่ำว โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรนั้น

 ข้อ 9 กำรบันทึกในหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำปฏิบัติ ดังนี้

    (1) ในกรณทีีเ่ป็นหลกัฐำนทำงกำรศกึษำเป็นรำยบคุคล เช่น สมดุประจ�ำตวันกัเรยีน นกัศกึษำ       

ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

  (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน 

นักศึกษำ ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ 

เป็นต้น ให้หวัหน้ำสถำนศกึษำหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมำยบนัทกึไว้ เฉพำะในสมดุทะเบยีนนกัเรยีน นกัศกึษำโดยบนัทกึ  

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมกับลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

 ข้อ 10 ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนำจตีควำมและ

วินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้

 ประกำศ ณ วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2548

                                                           (ลงชื่อ) จำตุรนต์ ฉำยแสง

 (นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง)

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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บันทึกแจ้งประวัติบุคคล
  เขียนที่...............................................................
  วนัที.่........เดอืน..................พ.ศ. .........................
ข้ำพเจ้ำ............................................................... เกี่ยวกับผู้สมัครเข้ำเรียนในฐำนะ ...........................................................
อยู่บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน..............................ต�ำบล/แขวง .........................
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท ์................................
โทรสำร....................................
 ขอแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับประวัติบุคคล เพื่อกำรสมัครเข้ำเรียนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำน 
ในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ-สกุล ผู้สมัครเรียน.................................................................เกิดวันที่.......เดือน......................พ.ศ.  ...................... 

เชื้อชำติ....................สัญชำติ......................เกิดที่ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต .............................
จังหวัด..............................................ประเทศ..................เลขประจ�ำตัวประชำชน ......................................................

2. ชื่อ-สกุลบิดำ...........................................................................อำชีพ...........................เชื้อชำติ .................................... 
สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน ............................ 
ต�ำบล/แขวง..................................................อ�ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด .......................................
ประเทศ............................................................เลขประจ�ำตัวประชำชน.......................................................................

3. ชื่อ-สกุลมำรดำ.......................................................................อำชีพ..............................เชื้อชำติ ................................. 
สัญชำติ...............อยู่บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................ถนน ............................ 
ต�ำบล/แขวง.................................................อ�ำเภอ/เขต............................................จังหวัด .......................................
ประเทศ............................................................เลขประจ�ำตัวประชำชน.......................................................................

4. ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง.......................................................................................เชื้อชำติ .................................................... 
สัญชำติ..............อำชีพ..................ควำมสัมพันธ์กับผู้สมัคร......................................อยู่บ้ำนเลขที่.............หมู่ที ่..........
ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................................ต�ำบล/แขวง .......................................
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................เลขประจ�ำตัวประชำชน ...............................................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์................................................

5. ชื่อองค์กรเอกชนท่ีให้กำรอุปกำระผู้สมัคร............................................................................................................ 
ส�ำนักงำนตั้งอยู่ที่.......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย......................................ถนน ....................................
ต�ำบล/แขวง.....................................................อ�ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์........................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้ำงต้น เป็นควำมจริงทุกประกำร

 (ลงชื่อ) ................................................ ผู้แจ้ง/ผู้เรียน
 (...............................................)
 (ลงชื่อ) ................................................ ผู้รับแจ้ง
 (...............................................)
 (ลงชื่อ) ................................................ ผู้พมิพ์ลำยมอืชือ่
 (...............................................)
 (ลงชื่อ) ................................................ พยำน
 (...............................................)

หม�ยเหตุ : ระบุเท่ำที่ทรำบ

รูปถ่�ย

ผู้สมัคร

เข้�เรียน
ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขว�

หรือหัวแม่มือซ้�ย
ของผู้สมัครเข้ำเรียน
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สรุปส�ระสำ�คัญของระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ว่�ด้วยหลักฐ�นในก�รรับนักเรียน นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2548

 สรุปสำระส�ำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน

ในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ตำมมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎำคม 2548

 1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ 

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2535 และแนวปฏิบัติที่แนบท้ำย

 2. เพื่อเปิดโอกำสแก่ทุกคนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

  •  ทุกคนต้องได้เรียน

  •  เรียนได้ถึงระดับอุดมศึกษำ

  •  เรียนแล้วต้องได้หลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  •  สถำนศึกษำได้ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว

  •  ขอออกนอกเขตก�ำหนดครั้งเดียวเรียนได้ตลอดหลักสูตร

 3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำของบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพำะบำงกลุ่ม บำงระดับกำรศึกษำ เป็นเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยในประเทศสำมำรถ 

เข้ำเรียนได้ โดยไม่จ�ำกดัระดบั ประเภท หรอืพืน้ทีก่ำรศกึษำ (ยกเว้นกลุม่ทีห่ลบหนภียัจำกกำรสูร้บ จดัให้เรยีนได้

ในพื้นที่พักพิง)

 4. เงินอุดหนุนกำรศึกษำ

  จัดสรรงบประมำณอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัวให้แก่สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำให้แก่กลุ่มบุคคล 

ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ในอัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย

 5. กำรขออนุญำตออกนอกเขตพื้นที่

  กรณีมีกฎหมำยควบคุมเฉพำะให้จ�ำกัดพ้ืนท่ีอยู่อำศัยสำมำรถเดินทำงไปศึกษำได้เป็นระยะเวลำ 

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับน้ัน โดยไม่ต้องขออนุญำตเป็นครั้งครำว หลักเกณฑ์กำรออกนอกเขตเป็นไปตำม 

ที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด 

 6. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำด�ำเนินกำรออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ 

กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548
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 7. หน่วยงำนฝึกอำชีพ

  ให้หน่วยงำนฝึกอำชีพทุกส่วนรำชกำรยอมรับหลักฐำนทำงกำรศึกษำที่ออกให้แก่เด็กตำม 

ระเบียบ ฯ

 8. กำรรบันกัเรยีน นกัศกึษำในกรณทีีไ่ม่เคยเข้ำเรยีนในสถำนศกึษำมำก่อน ให้สถำนศกึษำเรยีกหลกัฐำน

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมล�ำดับเพื่อน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้

  (1) สูติบัตร

  (2) กรณีท่ีไม่มีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือ 

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

  (3) ในกรณีท่ีไม่มีหลักฐำนตำม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้หรือเอกสำร 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

  (4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน 

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัครเรียน         

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำ

ลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

 9. กำรแก้ไขหลักฐำนตำมทะเบียนรำษฎร

  ในขณะทีน่กัเรยีน นกัศกึษำยงัศกึษำอยูใ่นสถำนศกึษำ เมือ่ปรำกฏว่ำมหีลกัฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรทะเบยีนรำษฎรมำแสดงภำยหลัง ให้สถำนศกึษำแก้ไขหลักฐำนทำงกำรศกึษำให้เป็นไปตำมหลักฐำนดังกล่ำว 

โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรนั้น

 10. หน้ำที่ของสถำนศึกษำ

  ให้สถำนศึกษำถือเป็นหน้ำที่ในกำรที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ

ภำคบังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

 11. สถำนศึกษำที่อยู่ในบังคับของระเบียบ ฯ

  สถำนศึกษำที่อยู่ในบังคับของระเบียบ ฯ คือ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์กำรเรียน 

วิทยำลัย สถำบัน มหำวิทยำลัย หน่วยงำนกำรศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอ�ำนำจหน้ำที ่

หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ

 12. หลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  ได้แก่ เอกสำรอนัเป็นหลกัฐำนทำงกำรศกึษำของนกัเรยีน นกัศกึษำ ได้แก่ ทะเบียนนกัเรยีน นกัศกึษำ 

สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษำ หลักฐำนแสดง 

ผลกำรเรียน ประกำศนียบัตร หรือเอกสำรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเอกสำรที่กระทรวงศึกษำธิกำร ก�ำหนด

ให้เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำตำมระเบียบนี้
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 13. กำรบันทึกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  กำรบันทึกในหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำปฏิบัติ ดังนี้

  (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 

ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

  (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียนนักศึกษำ 

ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น 

ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยบันทึกไว้เฉพำะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษำโดยบันทึก 

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมกับลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

 14. องค์กรเอกชน

  องค์กรเอกชน หมำยควำมว่ำ สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซึ่งจดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคล

 15. กรณีนักเรียน นักศึกษำย้ำยที่อยู่

  สถำนศึกษำต้องอ�ำนวยควำมสะดวกและตำมให้เด็กได้เข้ำเรียน
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1.5 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เรื่อง ก�รรับนักเรียน นักศึกษ� 
 ที่ไม่มีหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย

 โดยท่ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 ก�ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำรด�ำเนินกำร

จัดกำรศึกษำแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรหรอืไม่มสีญัชำตไิทย และออกระเบยีบกระทรวงศกึษำธิกำร

ว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย และเปิดกว้ำงให้ทุกคนเข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัด 

ระดับ ประเภท หรือพื้นท่ี และได้ประสำนกำรด�ำเนินกำรแก้ปัญหำกำรก�ำหนดสถำนะของนักเรียน นักศึกษำ 

ในสถำนศึกษำร่วมกับกระทรวงมหำดไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง

 เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรของนักเรียนนักศึกษำในสถำนศึกษำสังกัด 

กระทรวงศึกษำธิกำร จึงออกประกำศไว้ให้สถำนศึกษำน�ำไปปฏิบัติตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1) ให้สถำนศึกษำรับเด็กหรือบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยเข้ำเรียน  

ตำมระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลกัฐำนในกำรรับนกัเรียน นกัศกึษำ เข้ำเรียนในสถำนศกึษำ พ.ศ. 2548    

และตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรของเด็กหรือบุคคลที่สมัครเข้ำเรียน หำกมีเอกสำรหลักฐำน

ทะเบียนรำษฎรหรือเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ให้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนปกติของสถำนศึกษำ หำกไม่มีเอกสำร 

หลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรหรอืเลขประจ�ำตวั 13 หลักให้ปฏบิติัตำมข้ันตอนในกำรก�ำหนดรหสัประจ�ำตัวผู้เรียนตำม

ที่หน่วยงำนต้นสังกัดก�ำหนด (G,P หรืออื่น ๆ)  และให้ใช้เลขรหัสประจ�ำตัวนั้น (G,P หรืออื่น ๆ) ไปจนกว่ำจะ 

ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร และได้เลขประจ�ำตัว 13 หลัก ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร

 2) ให้สถำนศึกษำประสำนผู ้ปกครองของเด็กหรือบุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรและ 

เลขประจ�ำตัว 13 หลัก เพื่อรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนกับส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/                           

ส�ำนักทะเบียนท้องถ่ิน เพื่อแจ้งขอจัดท�ำเอกสำรทะเบียนรำษฎร และบัตรประจ�ำตัวในระบบฐำนข้อมูลกำร 

ทะเบยีนรำษฎรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎร และน�ำเลขประจ�ำตวั 13 หลกันัน้ มำใช้เป็นฐำนข้อมลูผูเ้รยีน

ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นบุคคลท่ีไม่สำมำรถก�ำหนดสถำนะและเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรได้ อำทิ กรณีมีภูมิล�ำเนำอยู่ต่ำงประเทศหรือเดินทำงไปกลับบริเวณชำยแดนหรือ 

เป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตน ให้สถำนศึกษำก�ำหนดรหัสประจ�ำตัวผู้เรียนตำมที่ต้นสังกัดก�ำหนด (G,P หรืออื่น ๆ)

 3) เมือ่นกัเรยีน นกัศกึษำได้รบักำรจัดท�ำเอกสำรทะเบยีนรำษฎร และบัตรประจ�ำตัวในระบบฐำนข้อมลู

กำรทะเบียนรำษฎร (ได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลัก) เรียบร้อยแล้ว ให้สถำนศึกษำแก้ไขข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

ที่เป็นตัวอักษรสีแดงออก 

   ประกำศ  ณ  วันที่  19  มกรำคม พ.ศ. 2561

        (ลงชื่อ)      ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

         (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

       รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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1.6 ก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นต่�ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
 ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคล 
 มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กรกฎ�คม 2548 และระเบียบ 
 กระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยหลักฐ�นในก�รรับนักเรียน  
 นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2548

หน่วยง�น ก�รดำ�เนินก�ร

กรมก�รปกครอง

กระทรวงมห�ดไทย

(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว ่ำด ้วยกำรอนุญำตให ้บุคคลซ่ึง 

ไม ่มีสัญชำติ ไทยออกนอกเขต

ควบคุม เป ็นกำรชั่ วครำวเพื่ อ 

เข้ำเรยีนในสถำนศกึษำ พ.ศ. 2553 

ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2553 และ

ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง 

กำรก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและ

กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำง

จ�ำพวกทีเ่ข้ำมำอยูใ่นรำชอำณำจกัร

เป็นกำรชัว่ครำวออกนอกเขตพืน้ที่

ควบคมุ ลงวนัที ่15 มถินุำยน 2559) 

 

1.  ระเบียบกระทรวงมห�ดไทย ว่�ด้วยก�รอนุญ�ตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย 

ออกนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�ว เพื่อเข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2553 

ได้ก�ำหนดให้สำมำรถเดินทำงไปศึกษำได้เป็นระยะเวลำตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 

ระดับนั้น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญำตเป็นครั้ง ๆ ไป โดยมีแนวทำงดังนี้ คือ 

 1.1 ก�รยื่นคำ�ร้อง

  กรณีมีภูมิลำ�เน�อยู่ในกรุงเทพมห�นคร: โดยส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน 

กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย   

  กรณีมีภูมิลำ�เน�อยู่ในเขตจังหวัดอื่น: ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ/ก่ิงอ�ำเภอที่ผู ้ร้อง 

มีภูมิล�ำเนำโดยผู้ร้องต้องแจ้งสถำนที่ที่จะประสงค์ขอเดินทำงไปศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ 

ช่ือหลักสูตร ระยะเวลำ ที่ศึกษำตำมหลักสูตร ระยะเวลำที่ขออนุญำต และสถำนที ่

พักอำศัยระหว่ำงศึกษำ พร้อมเอกสำรดังนี้

  1) ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว

  2) หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ

  3) รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป

  4) หลักฐำนทำงกำรศึกษำอื่น ๆ (ถ้ำมี)

(กำรขออนุญำตออกนอก เขตอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ให้ยื่นก่อนวันเดินทำง อย่ำงน้อย 5 วัน

ท�ำกำร หำกเป็นกำรขออนุญำตออกนอกเขตจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นก่อน       

วันเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วันท�ำกำร)

 1.2 ก�รอนุญ�ตให้ออกนอกเขต  

  ผู้มีอำ�น�จให้อนุญ�ต

  1.2.1 ออกนอกเขตกรุงเทพมหำนคร-อธิบดีกรมกำรปกครอง หรือผู้ซึ่งอธิบด ี

มอบหมำยออกนอกเขตอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ-นำยอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำ

กิ่งอ�ำเภอ 

  1.2.3 ออกนอกเขตจงัหวดั - ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั (โดยกำรเสนอของอ�ำเภอ/กิง่อ�ำเภอ)

 ระยะเวล�ในก�รอนุญ�ต ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�ำนำจอนุญำต โดยให้พิจำรณำ

จำกระยะเวลำที่ผู้นั้นศึกษำตำมหลักสูตรและระยะเวลำเดินทำงไป-กลับเป็นส�ำคัญ 
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หน่วยง�น ก�รดำ�เนินก�ร

 กรณีจำ�เป็นและมีเหตุผลพิเศษ เช่น กรณีขอออกนอกเขตเกินกว่ำระยะเวลำตำม
หลักสูตรให้ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตพิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
 ก�รออกหนงัสอือนญุ�ต หน่วยงำนทีร่บัผิดชอบจดัท�ำสมดุบนัทกึควบคุมกำรอนญุำต
ออกนอกเขต เพื่อกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ พร้อมทั้งมีช่องหมำยเหตุส�ำหรับผู้ได้รับ
อนุญำตลงลำยมือช่ือหรือพิมพ์ลำยน้ิวมือ เม่ือเดินทำงกลับมำรำยงำนตัวตำมแบบ 
แนบท้ำยแนวปฏิบัติ
 1.3 ก�รร�ยง�นตัว
  1.3.1 ผู้ได้รับอนุญำตต้องน�ำหนังสืออนุญำตและบัตรประจ�ำตัวพกพำ ติดตัว
ไปด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ระหว่ำง เดินทำงออกนอกเขต
  1.3.2 กำรรำยงำนตวัเมือ่ไปถงึท้องทีอ่นัเป็นสถำนทีพ่กัอำศยัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำ
 กรณีท่ีพักอ�ศัยในเขตกรุงเทพมห�นคร - กรมก�รปกครอง โดยส�ำนักกิจกำร 
ควำมมั่นคงภำยใน กระทรวงมหำดไทย 
 กรณีที่พักอ�ศัยในเขตอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ - น�ยอำ�เภอ/ปลัดอำ�เภอผู้เป็นหัวหน้�
ประจำ�กิ่งอำ�เภอ 
  1.3.3 กรณไีด้รบัอนญุำตออกนอกเขต ฯ เกนิกว่ำ 1 ปี ต้องรำยงำนตวั ทกุ 6 เดือน 
นับแต่วันรำยงำนตัวครั้งแรก
  1.3.4 หน่วยงำนทีร่บัผิดชอบจดัท�ำสมดุบนัทกึควบคมุกำรรำยงำนตวั เพ่ือกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ พร้อมทั้งมีช่องหมำยเหตุส�ำหรับผู้มำรำยงำนตัว ลงลำยมือชื่อ 
หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือตำมแบบแนบท้ำยแนวปฏิบัติ ฯ นี้
  1.3.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่พักอำศัย ให้แจ้งท้องที่ที่ผู้รำยงำนตัวมำรำยงำนตัว
เดิมทรำบ เพื่อที่ท้องที่ดังกล่ำวจะได้ออกหนังสือ เพื่อให้ผู้แจ้งน�ำไปแจ้งท้องที่อันเป็น
สถำนทีพ่กัอำศยัระหว่ำงกำรศกึษำใหม่ทรำบ นอกจำกนี ้ท้องทีอ่นัเป็นสถำนทีท่ีพ่กัอำศัย
อยู่เดิมต้องแจ้งท้องที่อันเป็นสถำนที่พักอำศัยระหว่ำงกำรศึกษำใหม่ รวมทั้งจังหวัด 
อันเป็นเขตควบคุมของผู้ที่ได้รับอนุญำต ออกนอกเขตฯ ทรำบ ส�ำหรับผู้ที่ได้รับอนุญำต
ออกนอกเขต ฯ มีหน้ำที่ด�ำเนินกำร ตำม 1.3.2
  1.3.6 เมื่อระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตฯ สิ้นสุดลง ผู้ที่ได้รับอนุญำต
ออกนอกเขต ฯ ต้องกลับไปรำยงำนตัว ณ ท้องที่ที่ตนยื่นค�ำร้องขอออกนอกเขต ฯ ไว้

(หม�ยเหตุ: รำยละเอียดของเขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษำ ที่เป็นบุตรชนกลุ่มน้อย
และไม่มสีญัชำตไิทยซึง่ได้จดัท�ำทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ�ำตวัไว้แล้ว ให้เป็นไปตำม
เขตควบคุมแนบท้ำยระเบียบกระทรวงมหำดไทยที่แนบท้ำยแนวปฏิบัติ ฯ นี้

 ส�ำหรับเขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสัญชำติไทยกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บุตร
ชนกลุ่มน้อย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนและ 
ได้ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตำมระเบียบ ส�ำนักทะเบียนกลำง 
ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎร ได้แก่ ท้องที่ อ�ำเภอ หรือกรุงเทพมหำนคร
ที่ได้ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำง 
ท่ีออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎร ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นบุคคล 
ที่ไม่มีสัญชำติไทย)
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 1.4 บทลงโทษผู้ฝ่�ฝืน

  กรณนีกัเรยีน นกัศกึษำได้เดนิทำงออกนอกเขตควบคมุโดยไม่ได้รับอนญุำต หรอื

ไม่ไปรำยงำนตัวตำมที่ก�ำหนดเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถำนที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำง 

กำรศึกษำ หรือเม่ือเปล่ียนแปลงสถำนที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแห่งใหม่ หรือ 

เมื่อกลับถึงเขตควบคุมภำยในก�ำหนดเวลำแล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำเป็นผู ้ออกนอก 

เขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญำต และมีควำมผิดตำมกฎหมำย

2.  ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ต    

ให้คนต่�งด้�วบ�งจำ�พวกที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รชั่วคร�วออกนอก

เขตพื้นท่ีควบคุม ก�ำหนดให้กำรออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่ำงด้ำวที่ 

ได้รับอนุญำตเข้ำมำอยู่รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

   2.1 ก�รยื่นคำ�ขอ

  (1) ในเขตท้องที่จังหวัด ให้ยื่นค�ำขอต่อนำยอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำ

  (2) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นค�ำขอต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำร

ควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง

(กำรย่ืนค�ำขออนุญำตออกนอกเขตพื้นที่ตำม (1) หรือ (2) ต้องมำยื่นก่อนวันที่จะออก

นอกพื้นท่ีอย่ำงน้อย 3 วันท�ำกำรในเวลำรำชกำรตำมแบบที่ก�ำหนด และแนบรูปถ่ำย

ขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป พร้อมแสดงหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ

เพื่อใช้ประกอบกำรอนุญำต)

 2.2 ก�รอนุญ�ตให้ออกนอกเขต

  (1) กรณเีมือ่มเีหตจุ�ำเป็นต้องออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำว  เพือ่ปฏบิตัิ

ตำมกฎหมำยระเบยีบ ข้อบงัคบั เป็นพยำนศำล ได้รับหมำยเรยีกจำกพนกังำนสอบสวน 

มีหนังสือเรียกตัวจำกหน่วยงำนของรัฐเพื่อกำรรักษำพยำบำล หรือเหตุจ�ำเป็นอย่ำงอื่น 

จะอนุญำตให้ออกนอกพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน

(กรณีขออนุญำตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกิน 15 วัน ให้นำยอ�ำเภอ           

ที่ผู้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำในเขตท้องท่ีจังหวัด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมม่ันคง

ภำยใน กรมกำรปกครอง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร พิจำรณำอนุญำตเป็นรำยๆ ไป 

ส่วนในกรณีเพื่อกำรรักษำพยำบำลให้เป็นไปตำมควำมเห็นของแพทย์ที่ท�ำกำรรักษำ)

  (2) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเพื่อไปท�ำงำน ระยะเวลำใน 

กำรอนุญำตให้อยู่ในดุลพินิจของนำยอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำในเขตท้องที่จังหวัด  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกักจิกำรควำมม่ันคงภำยในกรมกำรปกครอง ในเขตท้องทีก่รงุเทพมหำนคร 

โดยให้พิจำรณำจำกระยะเวลำท่ีผู ้นั้นได้รับอนุญำตให้ท�ำงำนจำกกรมกำรจัดหำงำน  

กระทรวงแรงงำน (พิจำรณำจำกประเภทของกำรท�ำงำนและฐำนะกำรด�ำรงชีพของผู้ขอ 

เป็นส�ำคัญ)
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  (3) กำรอนุญำตออกนอกเขตควบคุมคนต่ำงด้ำวนอกเหนือ (1) และ (2)  

ให้เสนอปลัดกระทรวงมหำดไทย พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป

  (4) กรณรีะยะเวลำกำรขออนญุำตส้ินสดุ หำกประสงค์จะอำศัยอยูต่่อเนือ่งด้วย

เหตจุ�ำเป็นให้ขออนญุำตต่อนำยอ�ำเภอแห่งท้องท่ีทีไ่ปพกัอำศัยอยูห่รอืผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกั

กิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง กรณีอำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ 

อนุญำตได้ครั้งเดียวและไม่เกิน 15 วัน

 2.3 ก�รร�ยง�นตัว

  (1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกิน 7 วัน ให้ไปรำยงำนตัว

ภำยใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่เดินทำงไปถึง ต่อผู้มีอ�ำนำจดังต่อไปนี้

   (ก) จังหวัดอื่นให้รำยงำนตัวต่อนำยอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอำศัยอยู่

   (ข) กรุงเทพมหำนคร ให้รำยงำนตัวต่อผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำร          

ควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง

  (2) กรณไีด้รบัอนุญำตให้ออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวเกนิ 6 เดอืน ให้

รำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจตำม (1) ทุก 6 เดือน

  (3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมคนต่ำงด้ำวให้กลับไป

รำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจที่ออกหนังสืออนุญำตภำยใน 3 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลำ

กำรอนุญำต

 2.4 ข้อกำ�หนดในก�รอนุญ�ต

  คนต่ำงด้ำวท่ีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวโดยไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้

อำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

กรมก�รปกครอง

กระทรวงมห�ดไทย

(ตำมหนงัสอื มท ที ่0309/ว 3993 

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560 เรื่อง กำร

ปฏบิตัใินกำรพจิำรณำให้สัญชำติไทย 

ตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสองแห่ง 

พระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

และมตคิณะรฐัมนตร ีวันที ่7 ธันวำคม 

พ.ศ. 2559 และหนังสือ มท. 

ที ่0309/ว3008 ลงวนัที ่1 ม.ิย. 2560 

เร่ือง กำรแก้ไขปัญหำสถำนะบคุคล

และสญัชำตขิองเด็กนกัเรียน นกัศกึษำ    

ที่ไร้สัญชำติไทย)

3.  หนังสือ มท ที่ 0309/ว 3993 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560 เรื่อง ก�รปฏิบัติในก�ร

พจิ�รณ�ให้สญัช�ตไิทยต�มม�ตร� 7 ทว ิวรรคสอง แห่งพระร�ชบญัญตัสัิญช�ติ 

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

วันที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2559

 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์กำรได้สัญชำติไทย

ส�ำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำและบุคคลไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย

 1. หลักเกณฑ์ก�รได้สัญช�ติไทย

  1.1 กำรได้สัญชำติไทยของกลุ ่มบุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรโดยมีบิดำ 

หรือมำรดำเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์ที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรและ       

อยู่ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำนไม่น้อยกว่ำ 15 ปี นับถึงวันที่บุตรยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย 

ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงบิดำหรือมำรดำที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและต่อมำ 

ได้เสียชีวิตในรำชอำณำจักรภำยหลังบุตรเกิด หรือถูกจ�ำหน่ำยรำยกำรทะเบียนรำษฎร

โดยไม่ได้เกิดจำกกำรทุจริตหรือกำรกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยด้วย
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  1.2 กำรได้สัญชำติไทยของกลุ ่มบุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรโดยมีบิดำ 

และมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวอื่น จะข้ึนอยู่กับสถำนะของบุคคลและกำรศึกษำเล่ำเรียน 

ของผู้ท่ีจะขอมีสัญชำติไทยเป็นส�ำคัญ โดยผู้ที่จะได้รับสัญชำติไทยจะต้องเป็นผู้ที่เกิด 

และอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร และศึกษำเล่ำเรียนในรำชอำณำจักรจนจบกำรศึกษำ          

ไม่ต�่ำกว่ำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร

ให้กำรรับรอง 

 2. สถ�นที่ยื่นคำ�ขอมีสัญช�ติไทย

  2.1 ผู้ขอมีสัญชำติไทยที่มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียน

ประวัติอยู ่ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นค�ำขอที่อ�ำเภอท้องที่ที่มีชื่อ 

ในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 หรือ ท.ร. 38 ก แล้วแต่ 

กรณี

  2.2 ผูข้อมสีญัชำตไิทยทีม่ชีือ่และรำยผูข้อมสีญัชำตไิทยทีม่ชีือ่และรำยกำรบคุคล

ในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติอยู ่ในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นค�ำขอที่ส ่วน 

กำรทะเบยีนรำษฎร ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน ช้ัน 3 อำคำรกรมกำรปกครอง (คลอง 9) 

อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี

 3. ผู้มีอำ�น�จพิจ�รณ�คุณสมบัติและอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทย

  3.1 นำยอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน แล้วแต่กรณี 

เป็นผู ้อนุมัติให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนส�ำหรับผู ้ขอที่มีอำยุไม่เกิน 

18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย

  3.2 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และอธิบดีกรมกำรปกครอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ

ให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนส�ำหรับผู้ขอที่มีอำยุเกินกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ใน

วันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย

 4. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

  4.1 ข้ันตอนในควำมรับผิดชอบของอ�ำเภอ ตั้งแต่กำรรับค�ำขอมีสัญชำติไทย 

จนถึงกำรส่งค�ำขอมีสัญชำติไทยให้จังหวัดหรือส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน ให้แล้วเสร็จ

ภำยใน 90 วัน หำกมีเหตุจ�ำเป็นสำมำรถขยำยระยะเวลำได้อีก 30 วัน รวมไม่เกิน 

120 วัน

  4.2 ขั้นตอนในควำมรับผิดชอบของจังหวัด ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

หำกมีเหตุจ�ำเป็นสำมำรถขยำยระยะเวลำได้อีก 30 วัน รวมไม่เกิน 90 วัน

  4.3 ขั้นตอนในควำมรับผิดชอบของส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน ตั้งแต่กำรรับ 

ค�ำขอจำกอ�ำเภอหรอืจงัหวดั จนถงึกำรแจ้งเลขประจ�ำตวัประชำชน ก�ำหนดให้แล้วเสรจ็

ภำยใน 30 วัน
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หน่วยง�น ก�รดำ�เนินก�ร

หนังสือ มท. ที่ 0309/ว3008 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 เรื่อง ก�รแก้ไขปัญห�สถ�นะ

บุคคลและสัญช�ติของเด็กนักเรียน นักศึกษ�ที่ไร้สัญช�ติไทย

 กระทรวงมหำดไทยได้เร่งรัดกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรกำรก�ำหนดสถำนะให้แก่

บุคคลไร้สัญชำติ โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำสัญชำติและสถำนะบุคคลให้แก่เด็ก 

และเยำวชนที่ก�ำลังศึกษำเล่ำเรียน โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้สัญชำติไทย 

แก่เด็กนักเรียน นักศึกษำและบุคคลไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย ตำมมติ 

คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่  7 ธนัวำคม 2559 ได้ขอให้จงัหวดัสัง่กำรทกุอ�ำเภอด�ำเนนิกำร

 1. ให้น�ำบัญชีรำยชื่อเด็กนักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสัญชำติไทยตำมที่อ�ำเภอได้รับ 

จำกกรมกำรปกครอง หรือโรงเรียนหรือสถำนศึกษำในพื้นที่ กลับมำตรวจสอบใหม่ 

โดยเฉพำะรำยกำรบคุคลทีเ่คยพจิำรณำว่ำไม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะได้สญัชำตไิทยตำมกฎหมำย

และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบว่ำเป็นบุคคลกลุ่มเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี      

เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 หรือไม่ อย่ำงไร 

 2. ให้อ�ำเภอแจ้งประชำสัมพันธ์ เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรให้สัญชำติไทย

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 ธันวำคม 2559 ให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึง และ 

ให้นำยอ�ำเภอจัดท�ำแผนปฏิบัติงำนในกำรแก้ไขปัญหำสัญชำติของกลุ่มเป้ำหมำย 

ให้ชัดเจนและเหมำะสม



 บทที่ 2 
แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎร

หรือไม่มีสัญช�ติไทย แยกต�มระดับและประเภทก�รศึกษ�



 บทที่ 2 
แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎร

หรือไม่มีสัญช�ติไทย แยกต�มระดับและประเภทก�รศึกษ�



แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�น
ท�งะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย 
แยกต�มระดับและประเภทก�รศึกษ�

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�ง

ทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย สอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กรกฎ�คม พ.ศ. 2548 และเพื่อขจัดปัญห�

คว�มไม่ชัดเจนในท�งปฏบิติัและให้ก�รศกึษ�ของบุคคลเหล่�นี ้ดำ�เนนิไปได้

ร�บรืน่ ต่อเน่ืองและรวดเรว็ จึงได้กำ�หนดแนวท�งดำ�เนนิก�รแยกต�มระดบั 

และประเภทก�รศึกษ� ดังนี้



1. ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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1.1 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มม�ตรฐ�นส�กลกับกฎหม�ย 
 และนโยบ�ยของรัฐบ�ลไทย

 ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มม�ตรฐ�นส�กลกับกฎหม�ย และนโยบ�ยของรัฐบ�ลไทย 

รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช 2560 ได้รบัรองเรือ่งสทิธทิำงกำรศกึษำไว้ในหมวดที ่5 

ดังนี้

  ม�ตร� 54  รัฐต้องด�ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ 

ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย

  รัฐต้องด�ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง 

เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรด้วย

  รัฐต้องด�ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน 

ให้กำรจดักำรศกึษำดงักล่ำวมคีณุภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทัง้นี ้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศกึษำแห่งชำติ

ซึง่อย่ำงน้อยต้องมบีทบญัญตัเิกีย่วกบักำรจดัท�ำแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิและกำรด�ำเนนิกำรและตรวจสอบ

กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย

  กำรศกึษำทัง้ปวงต้องมุง่พฒันำผูเ้รียนให้เป็นคนดี มวีนิยั ภมูใิจในชำติ สำมำรถเชีย่วชำญได้ตำม

ควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ

  ในกำรด�ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับ 

กำรศึกษำตำมวรรคสำม รัฐต้องด�ำเนินกำรให้ผู ้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน

 

  ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมำตรำดังกล่ำวสอดคล้องกับกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights-ICESCR) 

ที่ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีโดยกำรภำคยำนุวัติ เม่ือวันที่ 5 กันยำยน 2542 และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2542 ดังนี้
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  ข้อ 13

  1. รัฐภำคีแห่งกติกำนี้รับรองสิทธิของทุกคนในกำรศึกษำ รัฐภำคีเห็นพ้องกันว่ำกำรศึกษำ 

จะต้องมุ ่งให้เกิดกำรพัฒนำบุคลิกภำพของมนุษย์ และควำมส�ำนึกในศักดิ์ศรีของตนอย่ำงบริบูรณ ์

และจะต้องเพิม่พนูกำรเคำรพในสทิธมินษุยชนและเสรภีำพข้ันพืน้ฐำน รฐัภำคเีหน็พ้องกันอกีว่ำกำรศกึษำ

จะต้องท�ำให้ทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะต้องส่งเสริมควำมเข้ำใจ ควำมอด

กลั้นและมิตรภำพระหว่ำงชำติ และกลุ่มเชื้อชำติ ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มศำสนำทั้งปวงและสำนต่อไปถึง

กิจกรรมของสหประชำชำติในกำรธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพ

  2. รัฐภำคีแห่งกติกำนี้รับรองว่ำเพื่อที่จะท�ำให้สิทธินี้เป็นจริงโดยบริบูรณ์

   (ก) กำรศึกษำขั้นประถมจะต้องเป็นกำรศึกษำภำคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่ำ

   (ข) จะต้องจดักำรศกึษำขัน้มธัยมในรปูแบบต่ำง ๆ รวมทัง้กำรศกึษำมธัยมทำงเทคนคิศกึษำ 

และอำชีวศึกษำให้มีขึ้นโดยทั่วไป และให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับโดยวิธีกำรที่เหมำะสมทุกทำง และโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งโดยกำรน�ำกำรศึกษำแบบให้เปล่ำมำใช้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป

   (ค) ทุกคนจะต้องสำมำรถได้รับกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกันบนพื้นฐำนของ

ควำมสำมำรถ โดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมทุกทำง และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโดยกำรน�ำกำรศึกษำแบบให้เปล่ำ 

มำใช้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป

   (ง) กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนจะต้องได้รับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ 

ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหรือเรียนไม่ครบตำมช่วงระยะเวลำทั้งหมดของกำรศึกษำขั้นประถม

   (จ) จะต้องด�ำเนนิกำรพฒันำระบบโรงเรยีนทกุระดับอย่ำงแขง็ขนั ให้มรีะบบทนุกำรศกึษำ   

ที่เพียงพอและปรับปรุงสภำพของวัสดุประกอบกับกำรสอนของครูอย่ำงต่อเนื่อง

  3. รัฐภำคีทั้งหลำยแห่งกติกำนี้รับท่ีจะเคำรพเสรีภำพของบิดำมำรดำและผู้ปกครองตำม

กฎหมำยในกรณีที่มีในกำรเลือกโรงเรียนส�ำหรับเด็กของตน นอกจำกที่จัดตั้งโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐ เช่นที่เป็น 

ไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ต�ำ่ทีร่ฐัก�ำหนดไว้หรอืให้ควำมเหน็ชอบ เพือ่ประกนัให้กำรศกึษำทำงศำสนำ

และศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคล้องกับควำมเชื่อถือของตน

  4. ไม่มีส ่วนใดของข้อนี้จะแปลไปในทำงก้ำวก่ำยเสรีภำพของปัจเจกชนและองค์กร 

ในกำรจัดตั้งและด�ำเนินกำรสถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้ ขั้นอยู่กับกำรปฎิบัติตำมหลักกำรที่ระบุไว้ในวรรค 1 

ของข้อนี้ และข้อก�ำหนดที่ว่ำกำรศึกษำในสถำบันเช่นว่ำจะต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนขั้นต�่ำตำมที่รัฐ 

ได้ก�ำหนดไว้
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  นอกจำกนี้ รัฐไทยก็มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention 

on the Rights of the Child-CRC) ที่ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำฉบับนี้โดยกำรภำคยำนุวัติ 

เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2535 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2535 โดยอนุสัญญำ 

ฉบับดังกล่ำวเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรให้กำรคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เด็กที่อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี โดยให ้

เหตุผลว่ำ

  “เด็กโดยเหตุที่ไม่เติบโตเต็มท่ีทั้งร่ำงกำยและจิตใจ จึงต้องกำรกำรพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ  

รวมถึงต้องกำรกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยที่เหมำะสมทั้งก่อนและหลังกำรเกิด” ซึ่งมีสำระส�ำคัญดังนี้ คือ

  ข้อที่ 1

  เพ่ือควำมมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญำน้ี เด็ก หมำยถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอำยุต�่ำกว่ำสิบแปดป ี

เว้นแต่จะบรรลุนิติภำวะก่อนหน้ำนั้นตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น

  ข้อที่ 2

  1. รัฐภำคีจะเคำรพและประกันสิทธิตำมที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำนี้แก่เด็กแต่ละคนที่อยู ่ 

ในเขตอ�ำนำจของตน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฎิบัติไม่ว่ำชนิดใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงเช้ือชำติ สีผิว 

ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอื่น ต้นก�ำเนิดทำงชำติ ชำติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน 

ควำมทุพพลภำพ กำรเกิดหรือสถำนะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดำมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย ฯลฯ

  ข้อ 28

  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับกำรศึกษำ และเพ่ือท่ีจะให้สิทธินี้บังคับผลตำมล�ำดับ       

และบนพื้นฐำนของโอกำสที่เท่ำเทียมกัน รัฐภำคีจะ

   (ก) จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำเป็นภำคบังคับที่ เด็กทุกคนสำมำรถเรียนได ้

โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

   (ข) สนับสนุนกำรพัฒนำของกำรศึกษำระดับมัธยมในรูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำ      

สำยสำมัญและสำยอำชีพ จัดกำรศึกษำให้แพร่หลำยและเปิดกว้ำงแก่เด็กทุกคน และด�ำเนินมำตรกำร              

ทีเ่หมำะสม เช่น กำรน�ำมำใช้ซึง่กำรศกึษำแบบให้เปล่ำ และกำรเสนอให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิในกรณี   

ที่จ�ำเป็น

   (ค) ท�ำให้กำรศึกษำในระดับสูงเปิดกว้ำงแก่เด็กทุกคนบนพื้นฐำนของควำมสำมำรถ 

โดยทุกวิธีกำรที่เหมำะสม

   (ง) ท�ำให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำและอำชีพเป็นที่แพร่หลำย 

และเปิดกว้ำงแก่เด็กทุกคน

   (จ) ด�ำเนินมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ และลดอัตรำกำรออกจำก

โรงเรียนกลำงคัน
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  2. รัฐภำคีจะด�ำเนินมำตรกำรท่ีเหมำะสมท่ีจะประกันว่ำ ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ก�ำหนดขึ้น      

ในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญำนี้

  3. รฐัภำคจีะส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบักำรศึกษำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อท่ีจะเกื้อกูลต่อกำรขจัดควำมเขลำและกำรไม่รู้หนังสือทั่วโลก และเอื้ออ�ำนวย 

ให้ได้รับควำมรู้ทำงวิชำกำรและทำงเทคนิค และวิธีกำรสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ควำมต้องกำร 

ของประเทศก�ำลังพัฒนำจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ

  ข้อ 29

  1. รัฐภำคีตกลงว่ำ กำรศึกษำของเด็กจะมุ่งไปสู่

   (ก) กำรพัฒนำบุคลิกภำพ ควำมสำมำรถพิเศษ และควำมสำมำรถทำงด้ำนร่ำงกำย 

และจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภำพของเด็กแต่ละคน

   (ข) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน และต่อหลักกำร 

ที่วำงไว้ในกฎบัตรสหประชำชำติ

   (ค) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อบิดำมำรดำของเด็ก เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม ภำษำ 

และค่ำนิยมของเด็กนั้นเอง ค่ำนิยมของชำติที่เด็กนั้นอำศัยอยู ่ ค่ำนิยมของชำติถิ่นก�ำเนิดของเขำ 

และต่ออำรยธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่ำงไปจำกของเขำเอง

   (ง) กำรเตรียมเด็กให ้มีชีวิตที่มีควำมรับผิดชอบในสังคมที่ เสรีด ้วยจิตส�ำนึกแห่ง 

ควำมเข้ำใจกัน สันติภำพ ควำมอดกลั้น ควำมเสมอภำคทำงเพศ และมิตรภำพในหมู่มวลมนุษย์ 

ทุกกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มคนชำติ กลุ่มศำสนำ ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม

   (จ) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ

  2. ไม่มีควำมตอนใดในข้อนี้หรือในข้อ 28 ท่ีได้รับกำรตีควำมให้เป็นกำรก้ำวก่ำยเสรีภำพ 

ของบุคคลและองค์กรในกำรจัดตั้งและอ�ำนวยกำรสถำบันทำงกำรศึกษำ แต่ท้ังนี้จะต้องเคำรพหลักกำร 

ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้เสมอ และต่อเง่ือนไขที่ว่ำกำรศึกษำที่ให้ในสถำบันเหล่ำนั้นต้องเป็นไปตำม

มำตรฐำนขั้นต�่ำที่รัฐได้วำงไว้



52

 

  จำกบัญญัตใินรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช 2560 และค�ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำ

ควำมสงบแห่งชำติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยประกอบกับข้อตกลง

ระหว่ำงประเทศท้ังสองฉบับสำมำรถสรุปได้ว่ำ เด็กที่อำยุไม่เกิน 18 ปี ที่อยู่ในเขตอ�ำนำจของรัฐไทย ต้องได้รับ

กำรคุ้มครองอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยห้ำมเลือกปฎิบัติ เพรำะเหตุเชื้อชำติ สีผิว ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็น 

ทำงกำรเมืองหรือทำงอื่น ต้นก�ำเนิดทำงชำติ ชำติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ควำมทุพพลภำพ กำรเกิด 

หรอืสถำนะอืน่ ๆ ของเดก็ โดยเดก็นัน้ต้องได้รับกำรรับรองสิทธเิสมอกนัในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปี

ทีร่ฐัจะต้องจัดให้อย่ำงทัว่ถงึและมคุีณภำพ โดยไม่เกบ็ค่ำใช้จ่ำย ซึง่กร็วมไปถึงกำรได้รับสทิธติำมนโยบำยเรยีนฟรี 

15 ปี อย่ำงมีคุณภำพตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำที่จัดให้ทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำฟรี 15 ปี 

ตั้งแต่ระดับอนุบำลไปจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย พร้อมท้ังเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เกิด 

ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมในโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรในกลุ่มผู ้ด้อยโอกำส ทั้งผู ้ยำกไร้ 

ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ ผู้อยู่ในสภำวะยำกล�ำบำก ผู้บกพร่องทำงร่ำงกำยและสติปัญญำและชนต่ำงวัฒนธรรม 

รวมทั้งยกระดับกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กในชุมชน

  พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำติ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีใจควำมส�ำคัญ ดังนี้

  ม�ตร� 10 กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำ            

ขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย

ฯลฯ

  ม�ตร� 17 ให้มีกำรศึกษำภำคบังคับจ�ำนวนเก้ำปี โดยให้เด็กซ่ึงมีอำยุย่ำงเข้ำปีท่ีเจ็ดเข้ำเรียน              

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจนอำยุย่ำงเข้ำปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีท่ีเก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับ  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

  พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�ภ�คบังคับ พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2545

  “เดก็” หมำยควำมว่ำ เดก็ซึง่มอีำยยุ่ำงเข้ำปีทีเ่จด็จนถงึอำยยุ่ำงเข้ำปีทีส่บิหก เว้นแต่เดก็ทีส่อบ

ได้ชั้นปีที่เก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว

  “ผูป้กครอง” หมำยควำมว่ำ บิดำมำรดำ หรอืบดิำ หรอืมำรดำ ซ่ึงเป็นผูใ้ช้อ�ำนำจปกครองหรอื

ผู้ปกครองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และหมำยควำมรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจ�ำ      

หรือที่เด็กอยู่รับใช้กำรงำน

ฯลฯ
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  ม�ตร� 5  ให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี

ประกำศรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรส่งเดก็เข้ำเรียนในสถำนศกึษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศกึษำต่อระหว่ำง

สถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส�ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถำนศกึษำ รวมทัง้ต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูป้กครองของเดก็

ทร�บก่อน เด็กเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�เป็นเวล�ไม่น้อยกว่�หนึ่งปี

  ม�ตร� 6  ให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

  เมือ่ผูป้กครองร้องขอให้สถำนศกึษำมอี�ำนำจผ่อนผนัให้เดก็เข้ำเรยีนก่อนหรอืหลงัอำยตุำมเกณฑ์

กำรศึกษำภำคบังคับได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก�ำหนด

ฯลฯ

  ม�ตร� 13  ผู้ปกครองที่ไม่ปฎิบัติตำมมำตรำ 6 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท

ฯลฯ

  ม�ตร� 15  ผู้ใดโดยปรำศจำกเหตุอันสมควร กระท�ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้

เรียนในสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท

  

  จำกบทบัญญตัดัิงกล่ำวท�ำให้หน่วยงำนทีม่หีน้ำทีจ่ดักำรศกึษำในทุกสงักดั ทุกระดับต้องด�ำเนนิกำร

ให้เด็กได้รับสิทธิด้ำนกำรศึกษำ
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1.2 แนวปฎิบัติในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นแก่บุคคล
 ที่ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย

 กำรด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 ส�ำหรับเด็กไม่มีสถำนะทำงทะเบียนหรือไม่มีสัญชำติไทย 

จะมีกำรด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชำติไทยทั่วไป รวมทั้งแนวปฎิบัติพิเศษ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำแก่ 

บุคคลเหล่ำนี้ ให้มีควำมเหมำะสม ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น 4 เรื่อง ดังนี้

 1.2.1 วิธีกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

 1.2.2 ระหว่ำงนักเรียนอยู่ในสถำนศึกษำ

 1.2.3 กำรย้ำยที่เรียนระหว่ำงปี

 1.2.4 เมื่อจบกำรศึกษำ

 1.2.1 วิธีก�รรับนักเรียนเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�

 ก. ก�รว�งแผนก�รรับนักเรียนและก�รส่งเด็กเข้�เรียน
  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนแจ้งนโยบำยและแนวปฏิบตัเิกีย่วกบักำรรับนักเรียน

ให้ส�ำนกังำนศึกษำธกิำรจังหวดั ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ สถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยงำนอ่ืนท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับทรำบ แล้วแต่กรณี 

ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง 

สถำนศึกษำที่อยู ่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยมีกำรปิดประกำศไว้ ณ ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส�ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถำนศึกษำ รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือ 

ให้ผูป้กครองของเดก็ทรำบก่อนเดก็เข้ำเรยีนในสถำนศกึษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึง่ปี (มำตรำ 5 พระรำชบญัญตัิ

กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ก�รว�งแผนก�รรับนักเรียน

   1) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศนโยบำยและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ  

กำรรับนักเรียน

   2) ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แจ้งนโยบำยและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนให้สถำนศึกษำในสังกัด

และหน่วยงำนอื่นที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับทรำบ

   3) คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด จัดท�ำแผนที่กำรศึกษำ (Education Mapping)              

และสถำนศึกษำจัดท�ำแผนที่สถำนศึกษำ (School Mapping)
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   4) ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ จัดต้ังเครือข่ำยสถำนศึกษำในสังกัดทุกหมู่บ้ำนทุกต�ำบล 

ที่รับผิดชอบจัดกำรศึกษำทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยโดยใช้บัญชีแสดงพื้นฐำนที่เขตบริกำรของสถำนศึกษำหรือแบบ พฐ. 01

   5) ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับ จัดท�ำส�ำมะโนนักเรียน โดยใช้แบบส�ำรวจข้อมูลประชำกร 

วัยเรียนก่อนเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับหรือแบบ พฐ. 02 (ส�ำหรับเด็กท่ีไม่มีหลักฐำนกำรเกิด (สูติบัตร) 

หรือหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรซึ่งอำจเป็นกำรตกส�ำรวจ เด็กที่บิดำมำรดำไม่ได้แจ้งเกิด หรือเด็กที่เป็นบุตร         

ผู้อพยพหนีเข้ำเมืองให้ท�ำเครื่องหมำย / ในช่องไม่มีหลักฐำน ท.ร. 14)

   6) สถำนศกึษำสรุปข้อมลูจำกแบบ พฐ. 02 ลงในบญัชรีำยชือ่เด็กทีม่อีำยกุ่อนเกณฑ์ภำคบงัคับ

เข้ำเรยีนตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคบั พ.ศ. 2545 หรอืแบบ พฐ. 03 (กรณทีีเ่ดก็ยงัไม่มเีลขประจ�ำตวั 13 หลกั 

ให้โรงเรียนก�ำหนดรหัส G และตำมด้วยเลข 12 หลัก)

   7) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับ จัดท�ำประกำศ     

กำรรับนักเรียนในระดับเขตพื้นท่ี โดยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่ทรำบล่วงหน้ำ 1 ปีกำรศึกษำ (ตำม

มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545)

   8) ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำยงำนผลกำรจัดท�ำแผนกำรรับนักเรียนให้ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

  2. ก�รส่งเด็กเข้�เรียน

   2.1 ก�รส่งเด็กเข้�เรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1

    2.1.1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    

ท่ีจดักำรศึกษำภำคบงัคบั แล้วแต่กรณ ีแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยชือ่เด็กท่ีมอีำยุถึงเกณฑ์กำรศกึษำภำคบงัคบั

เข้ำเรียนที่สถำนศึกษำจัดส่งตำมแบบ พฐ. 03 ภำยในเดือนมีนำคม ก่อนปีกำรศึกษำที่เด็กจะเข้ำเรียน 1 ปี

    2.1.2 ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง    

ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำโดยให้ 

ปิดประกำศไว้ ณ ส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวัด และสถำนศกึษำภำยในเดือนเมษำยน ก่อนปีกำรศกึษำท่ีเด็กจะเข้ำเรยีน 

1 ปี ตำมแบบประกำศเรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์บังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ  (แบบ พฐ. 04)

    2.1.3 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองตำมแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

ส่งเด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ (แบบ พฐ. 06) ทรำบภำยในเดือนเมษำยน

ก่อนปีกำรศึกษำที่เด็กจะเข้ำเรียน 1 ปี โดยผู้ปกครองแจ้งกำรส่งเด็กเข้ำเรียน (แบบ พฐ. 08) ก่อนปีกำรศึกษำ 

ที่เด็กจะเข้ำเรียน และสถำนศึกษำรับแจ้งกำรส่งเด็ก (แบบ พฐ. 08/1)
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    2.1.4 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนที่

เก่ียวข้องทีจั่ดกำรศกึษำภำคบงัคบั และสถำนศกึษำประชำสมัพนัธ์รำยละเอยีดกำรส่งเดก็เข้ำเรยีนในสถำนศกึษำ

ทั้งเด็กมีสัญชำติไทย เด็กไม่มีสัญชำติไทย และเด็กที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร โดยใช้สื่อประชำสัมพันธ์ 

อย่ำงหลำกหลำย เช่น ป้ำยโฆษณำ วทิยกุระจำยเสียง หอกระจำยข่ำว แผ่นผับ เอกสำร วำรสำร ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 

กำรประชุมชี้แจงผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ

    2.1.5 ผูป้กครองส่งเดก็เข้ำเรียนในสถำนศกึษำทีก่�ำหนดในวนัเปิดภำคต้นของปีกำรศกึษำ

    2.1.6 สถำนศกึษำรำยงำนผลกำรเกณฑ์เดก็เข้ำเรยีน ทัง้ในพืน้ทีเ่ขตบรกิำรและนอกพืน้ที่  

เขตบริกำรของสถำนศกึษำ ให้ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

ทีจ่ดักำรศกึษำภำคบังคบั แจ้งคณะกรรมกำรศกึษำธกิำรจงัหวดัและรำยงำนต้นสงักดั (แบบ พฐ. 09) ในวนัท�ำกำร

แรกของเดือนมิถุนำยนของทุกปี

    2.1.7 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำแจ้งรำยเชื่อเด็กนอกเขตบริกำร 

ที่เข้ำเรียนให้สถำนศึกษำท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีเขตบริกำรของนักเรียนทรำบ (แบบ พฐ. 09/3) กรณีที่เป็นเด็ก 

มำจำกส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอื่น ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำที่รับนักเรียนนอกเขตบริกำรไว้แจ้ง

ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดท่ีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริกำรของนักเรียนนั้นทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรแจ้ง

โรงเรียนในสังกัดต่อไป ส�ำหรับกรณีสถำนศึกษำรับเด็กนอกเขตบริกำร แต่อยู่ในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกัน 

ให้สถำนศึกษำทีร่บัเดก็นอกเขตบรกิำรมำเข้ำเรยีนแจ้งสถำนศกึษำทีร่บัผดิชอบพืน้ท่ีเขตบรกิำรของนกัเรยีนทรำบ

    2.1.8 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  

ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี ประสำนสถำนศึกษำด�ำเนินกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน (แบบ พฐ. 11)

    2.1.9 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ สรปุผลกำรเกณฑ์เดก็เข้ำเรยีน รำยงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (แบบ พฐ. 09/5)

   2.2 ก�รจัดสรรโอก�สเข้�เรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1

    2.2.1 สถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนถึงชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 6 ส่งรำยชื่อ 

นักเรียนที่คำดว่ำจะจบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ให้สถำนศึกษำท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีเขตบริกำรกำรศึกษำ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

ทีจั่ดกำรศึกษำภำคบังคบั แล้วแต่กรณ ีภำยในเดอืนมกรำคมก่อนปีกำรศกึษำทีน่กัเรยีนจบชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 

(แบบ พฐ. 10)

    2.2.2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง 

สถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับและสถำนศึกษำภำยในเดือนเมษำยน 

ก่อนปีกำรศึกษำที่เด็กจะเข้ำเรียน 1 ปี (แบบ พฐ. 05)
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    2.2.3 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองนักเรียนที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ          

ตำมข้อ 1 ในสถำนศึกษำที่มิได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นทรำบภำยในเดือนเมษำยน ก่อนปีกำรศึกษำ     

ทีเ่ดก็จะเข้ำเรยีน (แบบ พฐ. 07 ) และผูป้กครองแจ้งกำรส่งเดก็เข้ำเรยีน (แบบ พฐ. 08) ทัง้นี ้ส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับแล้วแต่กรณ ี

อำจมอบให้สถำนศึกษำที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริกำรด�ำเนินกำรแทนได้

    2.2.4 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ทีจั่ดกำรศึกษำภำคบังคบั และสถำนท่ีประชำสมัพนัธ์รำยละเอยีดกำรจดัสรรโอกำสเข้ำเรยีนในสถำนศกึษำทัง้เดก็

มีสัญชำติไทย เด็กไม่มีสัญชำติไทย และเด็กไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร โดยใช้สื่อประชำสัมพันธ์อย่ำงหลำกหลำย 

เช่น ป้ำยโฆษณำ วทิยกุระจำยเสยีง หอกระจำยข่ำว แผ่นผบั เอกสำรวำรสำร ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ กำรประชมุชีแ้จง

ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้น�ำชุมชน ก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ

    2.2.5 ผูป้กครองส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศกึษำทีก่�ำหนดในวนัเปิดภำคต้นของปีกำรศึกษำ

    2.2.6 สถำนศกึษำรำยงำนผลกำรเกณฑ์เดก็เข้ำเรยีน ทัง้ในพืน้ทีเ่ขตบรกิำรและนอกพืน้ที่

เขตบริกำรของสถำนศึกษำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

ทีจ่ดักำรศกึษำภำคบังคบั แล้วแต่กรณีทรำบ (แบบ พฐ. 09) และให้องค์กรปกครองท้องถิน่สรปุผลกำรรบันกัเรยีน 

(แบบ พฐ. 09/6) แจ้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัดในวันท�ำกำรแรกของเดือน

มิถุนำยนของทุกปี(แบบ พฐ. 09/6) 

    2.2.7 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำแจ้งรำยชื่อเด็กนอกเขตบริกำร 

ทีเ่ข้ำเรยีนให้สถำนศกึษำทีร่บัผิดชอบพืน้ทีเ่ขตบรกิำรของนักเรยีนทรำบ (แบบ พฐ. 09/3) กรณทีีเ่ปน็เดก็มำจำก

ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำอืน่ ให้ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำทีร่บันักเรยีนนอกเขตบรกิำรไว้แจ้งส�ำนกังำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำท่ีโรงเรียนที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริกำรของนักเรียนนั้นทรำบ เพื่อด�ำเนินกำรแจ้งโรงเรียน 

ในสังกัดต่อไป ส�ำหรับกรณีสถำนศึกษำรับเด็กนอกบริกำร แต่อยู่ในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันให้สถำนศึกษำ 

ที่รับเด็กนอกเขตบริกำรมำเข้ำเรียน แจ้งสถำนศึกษำที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริกำรของนักเรียนทรำบ

    2.2.8 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสรุปกำรรับเด็กเข้ำเรียน รำยงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (แบบ พฐ. 09/6)

 ข. หน้�ที่และแนวปฎิบัติของสถ�นศึกษ�

  1. กรณีนักเรียนไม่เคยเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�ใดม�ก่อน

   1. ศึกษำกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560, พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542, 

พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 , ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน 

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 เป็นต้น
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   2. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่องกำรรับนักเรียน

    2.1 จัดท�ำแผนกำรรับนักเรียน

     ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี

    2.2 ประกำศกำรรับนักเรียน

     ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

    2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรรับนักเรียน

     วิธีด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวปฎิบัติของแต่ละสถำนศึกษำ

    2.4 ส�ำรวจเด็กในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับที่ไม่มีชื่อใน ท.ร. 14 ท.ร. 13 (ทะเบียนรำษฎร) 

ของนักเรียนที่อยู่ในชุมชนและในเขตพื้นที่บริกำรสถำนศึกษำสรุปข้อมูลจำกแบบ พฐ. 02 ลงในบัญชีรำยชื่อเด็ก

ที่มีอำยุก่อนเกณฑ์ภำคบังคับเข้ำเรียนตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 (แบบ พฐ. 03)

    2.5 ด�ำเนินกำรรับนักเรียน

     กำรนบัอำยเุดก็เพือ่เข้ำรับกำรศกึษำระดบัก่อนประถมศกึษำในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน      

ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 โดยรับเด็กที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 3 ปีบริบูรณ์ 

(ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีนับอำยุเด็กเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำ

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) และกำรนับอำยุเด็กเพ่ือเข้ำรับ 

กำรศึกษำภำคบังคับในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้นับตำมปีปฏิทินหำกเด็กอำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใดให้นับว่ำ

เด็กมีอำยุย่ำงเข้ำปีท่ีเจ็ดในปีน้ัน (กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรนับอำยุเด็กเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ 

พ.ศ. 2545)

    2.6 ตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ

     ด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน 

นักศึกษำ  เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2545 ข้อ 6 ดังนี้

     (1) สูติบัตร

     (2) กรณีไม่มีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัว

ประชำชน ส�ำเนำบัตรทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

     (3) ในกรณีทีไ่ม่หลักฐำนตำมข้อ (1) หรอื (2) ให้เรียกหลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรออกให้

หรือเอกสำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

     (4) ในกรณีไม่มหีลกัฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครอง หรอืองค์กร

เอกชน ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

     (5) ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัคร

เรียนหรือผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อน�ำลงรำยงำนบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะ

น�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
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    2.7 กำรลงทะเบียนนักเรียน

     ให้ปฎบิตัติำมระเบียบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนกัเรียน นักศกึษำ

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้

     (1) ในกรณทีีเ่ป็นหลกัฐำนทำงกำรศกึษำเป็นรำยบคุคล เช่น สมดุประจ�ำตวันกัเรยีน 

นักศึกษำ ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

     (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน 

นกัศึกษำทัง้ชัน้เรยีนหรอืจ�ำนวนมำกกว่ำหน่ึงคน เช่น ทะเบยีนนกัเรียน นกัศกึษำ สมดุประจ�ำชัน้ บัญชเีรียกชือ่ เป็นต้น 

ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู ้ได้รับมอบหมำยบันทึกไว้เฉพำะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ โดยบันทึก 

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

   3. รำยงำนกำรรับนักเรียน

    สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ทั้งในพื้นที่เขตบริกำรและนอกพื้นที่ 

เขตบรกิำรของสถำนศกึษำ ให้ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ทีจ่ดักำรศกึษำภำคบงัคบัแจ้งส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ และรำยงำนต้นสังกดั (แบบ พฐ. 09) ในวันท�ำกำรแรก

ของเดือนมิถุนำยนของทุกปี

  2. กรณทีีน่กัเรยีนไม่มหีลกัฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎรหรอืไม่มสีญัช�ติไทย เคยเข้�เรยีนในสถ�นศกึษ�

อื่นม�ก่อน โดยที่หลักฐ�นท�งทะเบียนหรือหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ไม่สมบูรณ์หรือไม่ส�ม�รถห�ได้

   1. ศึกษำและตรวจเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรรบันกัเรยีน นกัศกึษำ

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ดังนี้

    (1) สูติบัตร

    (2) กรณีไม่มีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชน 

ส�ำเนำบตัรทะเบยีนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำน หรอืหลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรจดัท�ำขึน้ในลกัษณะเดยีวกนั (ซ่ึงรวมถึง ท.ร. 14, 

ท.ร. 13 เป็นต้น)

    (3) ในกรณทีีไ่ม่หลกัฐำนตำมข้อ (1) หรอื (2) ให้เรยีกหลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรออกให้หรอืเอกสำร

ตำมท่ีกระทรวงศกึษำธกิำรก�ำหนดให้ใช้ได้ เช่น ท.ร. 38/1 (ทะเบียนประวตัขิองผูติ้ดตำม ท.ร. 1/1 (หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ) 

แบบ 88/1 (ใบตอบรับกำรส�ำรวจเพื่อจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน เป็นต้น)

    (4) ในกรณีไม่มหีลกัฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครอง หรอืองค์กรเอกชน 

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

    (5) ในกรณทีีไ่ม่มีบคุคลหรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวติับุคคลผู้มำสมคัรเรยีน

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรำยงำนบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำ

ลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
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   2. กำรลงทะเบียนนักเรียน

    ให้ปฎิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ 

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้

    (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน 

นักศึกษำ ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

    (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน 

นักศึกษำทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ 

เป็นต้น ให้หวัหน้ำสถำนศกึษำหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมำยบนัทกึไว้เฉพำะในสมดุทะเบียนนกัเรยีน นกัศกึษำ โดยบนัทกึ

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

   3. กำรสอบและประเมินเทียบควำมรู้ขั้นตอนกำรเทียบโอนควำมรู้

    3.1 กำรเทียบโอนควำมรู้กรณีนักเรียน นักศึกษำไม่มีหลักฐำนทำงกำรศึกษำใด ๆ ให้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรเทียบโอนควำมรู้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบควำมรู้ตำมระเบียบ

กระทรวงศึกษำธิกำร หำกผ่ำนให้ผู้บริหำรอนุมัติเข้ำเรียนได้และด�ำเนินกำรรำยงำนต้นสังกัด

(**ทั้งนี้ ในระหว่ำงด�ำเนินกำรเทียบควำมรู้ให้จัดนักเรียนเข้ำชั้นเรียนได้ก่อนตำมควำมเหมำะสม**)

    3.2 กรณีเทียบโอนผลกำรเรียนกรณีมีหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ด�ำเนินกำรตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ซึ่งมีสำระส�ำคัญ ดังนี้

     ก. ใช้ส�ำหรบักรณีกำรย้ำยสถำนศกึษำ กำรเปล่ียนรูปแบบกำรศกึษำ กำรย้ำยหลักสูตร       

กำรออกกลำงคนั และขอกลบัเข้ำรบักำรศกึษำต่อ กำรศกึษำจำกต่ำงประเทศ และขอกลบัเข้ำศกึษำต่อในประเทศ 

ซึ่งนอกจำกน้ียังสำมำรถเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถำนประกอบกำร 

สถำบันศำสนำ สถำบันกำรฝึกอบรมอำชีพ สถำบันกำรศึกษำในครอบครัว

     ข. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนควรด�ำเนินกำรในช่วงก่อนเปิดภำคเรียนหรือต้นภำคเรียน        

ที่สถำนศึกษำรับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ต้องศึกษำต่อเนื่อง 

ในสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน อย่ำงน้อย 1 ภำคเรียน โดยสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนควรก�ำหนดรำยวิชำ/ 

จ�ำนวนหน่วยกิต ที่รับเทียบโอนตำมควำมเหมำะสม

  กำรพิจำรณำกำรเทียบโอน สำมำรถด�ำเนินกำรได้ ดังนี้

  1. พิจำรณำจำกหลกัฐำนกำรศึกษำและเอกสำรอืน่ ๆ ท่ีให้ข้อมลูแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถของผูเ้รียน

  2. พิจำรณำจำกควำมรู้และควำมสำมำรถของผู้เรียน โดยกำรทดสอบด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ท้ังภำค

ควำมรู้และภำคปฎิบัติ

  3. พิจำรณำจำกควำมสำมำรถและปฎิบัติจำกสภำพจริง

  กำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมประกำศหรือแนวปฎิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร     

ส�ำหรับกำรเทียบโอนเข้ำสู่สถำนศึกษำในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้ด�ำเนินกำรตำมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ           

กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้เข้ำสู่กำรศึกษำในระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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 ค. ก�รผ่อนผันให้เด็กเข้�เรียนก่อนหรือหลังอ�ยุต�มเกณฑ์ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ
  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียน

ก่อนหรือหลังอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2546

  1. ประเภทกำรผ่อนผัน กำรผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับมี 2 ประเภท 

คือ

   1.1 กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด

   1.2 กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนหลังจำกที่เด็กมีอำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

  2. ลักษณะที่สำมำรถผ่อนผัน

   2.1 กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้ต่อเมื่อ

    2.1.1 เด็กเรียนจบกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ

    2.1.2 ในกรณีท่ีเด็กไม่จบกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำหรือเทียบเท่ำแต่ผู้ปกครอง

ร้องขอและผ่ำนกำรประเมินควำมพร้อมทำงด้ำนสติปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม ตำมประกำศของ

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด

   2.2 ขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนหลักอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้ต่อเมื่อ

    2.2.1 เด็กป่วยด้วยโรคติดต่อร้ำยแรงและเป็นอุปสรรคในกำรเรียน หรืออยู่ระหว่ำง 

ต้องพักรักษำตัวไม่สำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำเป็นเวลำนำน ซึ่งผ่อนผันได้จนกว่ำเด็กจะสำมำรถมำเรียน 

ตำมปกติ

    2.2.2 กรณีมีเหตุจ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ที่เด็กไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้ตำมปกติได้ 

ทั้งนี้ กำรผ่อนผันตำมข้อนี้ต้องไม่ท�ำให้เด็กที่มีอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเสียสิทธิในกำรเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำนั้น ซึ่งต้องผ่อนผันได้ตำมควำมจ�ำเป็นและหำกต้องผ่อนผันเป็นเวลำนำนเกินไปจนเกิดเป็นผลเสีย

แก่เด็ก ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำในรูปแบบและวิธีที่เหมำะสม เพื่อประกันโอกำสและควำมเสมอภำค 

ในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ

  3. กำรขอผ่อนผัน ให้ผู้ปกครองยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันตำมแบบ พฐ. 16 ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ          

ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริกำร ก่อนวันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำที่ต้องเข้ำเรียน

  4. กำรพจิำรณำขอผ่อนผนั ให้สถำนศกึษำต้ังคณะกรรมกำรขึน้คณะหนึง่ ประกอบด้วย ผู้บรหิำร

สถำนศึกษำเป็นประธำน ครูผู ้สอนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 หนึ่งคน และผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนสองคน โดยให้มีกรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

เป็นกรรมกำร รองผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้ช่วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่งตั้งครูคนหนึ่ง

ท�ำหน้ำที่กรรมกำรและเลขำนุกำร กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก

  5. กำรแจ้งกำรผ่อนผัน ให้สถำนศึกษำแจ้งเป็นหนังสือให้ผู ้ปกครองทรำบและรำยงำน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (แบบ พฐ. 17 และ พฐ. 18)
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 ง. ก�รติดต�มเด็กเข้�เรียน
  กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้ำเรียน

  เม่ือสถำนศกึษำตรวจสอบพบว่ำผูป้กครองไม่ส่งเดก็ทีม่อีำยถุงึเกณฑ์กำรศกึษำภำคบงัคบั เข้ำเรยีน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 หรือไม่ส่งเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำกสถำนศึกษำท่ีมิได้เปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้นเจ้ำเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับก�ำหนด ในวันเปิดภำคเรียนภำคต้น มีแนวทำงด�ำเนินกำร

ติดตำมเด็กเข้ำเรียน ดังนี้

  1. ให้สถำนศึกษำท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีเขตบริกำรของเด็กตรวจสอบ ติดตำมให้ผู้ปกครองส่งเด็ก 

เข้ำเรียน

  2. ภำยในเจด็วนันบัแต่วนัเปิดภำคเรยีนภำคต้น ถ้ำผูป้กครองยงัไม่ส่งเดก็เข้ำเรยีน ให้สถำนศกึษำ  

แจ้งเป็นหนังสือให้ผู ้ปกครองทรำบ เพื่อน�ำเด็กมำเข้ำเรียนโดยส่งทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ หรือ 

ให้ผูป้กครองลงชือ่รบัหนงัสอืโดยตรง (แบบ พฐ. 11) ถ้ำผูป้กครองไม่ส่งนกัเรยีนเข้ำเรยีนให้รำยงำนส�ำนกังำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณีทรำบ 

(แบบ พฐ. 12)

  3. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ    

ภำคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้ำเรียน 

โดยพลัน (แบบ พฐ. 11) 

  4. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ     

ภำคบังคับ แล้วแต่กรณี ประสำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อติดตำมผลกำรส่งเด็กเข้ำเรียน (แบบ พฐ. 13)

  5. ภำยหลังจำกผู้ปกครองได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งเด็กเข้ำเรียนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว ผู ้ปกครองยัง 

ไม่ส่งเด็กเข้ำเรียนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด�ำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แต่งตั้งพนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2546 ด�ำเนินกำร 

ตรวจสอบคนเข้ำเรียน พิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 มำตรำ 7 (แบบ พฐ. 30 

และแบบ พฐ. 31)

  6. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ    

ภำคบังคับรับทรำบ และพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมำตรำ 13 - 16 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ 

พ.ศ. 2545
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 1.2.2 ระหว่�งนักเรียนอยู่ในสถ�นศึกษ�
 ระหว่ำงทีน่กัเรยีนผูท้ีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรหรือไม่มสัีญชำติไทยอยูใ่นสถำนศึกษำให้สถำนศึกษำ

ปฏิบัติดังนี้

 ก. ลงหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ของนักเรียน
  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน    

ในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้

  (1) ในกรณีท่ีเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น แบบรำยงำนประจ�ำตัวนักเรียน 

นักศึกษำ ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

  (2) ในกรณทีีเ่ป็นหลกัฐำนทำงกำรศกึษำเป็นหลกัฐำนรวมทีใ่ช้บนัทกึข้อมลูของนกัเรยีน นกัศึกษำ 

ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น 

ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยบันทึกไว้เฉพำะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ โดยบันทึก 

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

 ข. ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมหรือแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
  กรณีที่มีเอกสำรหลักฐำนใหม่มำแสดง ตำมข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้

วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

  กรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลำดไม่ตรงกับควำมเป็นจริงด้วยเหตุที่

  1. เจ้ำหน้ำทีข่องสถำนศกึษำเขยีนผดิพลำดหรอืเขยีนตก ให้หวัหน้ำสถำนศกึษำเป็นผูแ้ก้ให้ถกูต้อง

ตำมควำมเป็นจรงิในหลกัฐำน และกำรแก้ไขเพิม่เตมิให้ขดีฆ่ำด้วยหมกึสแีดงโดยประณตีแล้วเขยีนเตมิลงใหม่ด้วย

เส้นหมึกสีแดง โดยลงนำมผู้แก้และวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  2. ในกรณวีนั เดอืน ปีเกิดของนักเรยีน นกัศกึษำผดิพลำดและมผีูร้้องขอให้แก้ ผูร้้องขอจะต้องส่ง   

ค�ำร้องตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ และเอกสำรหลักฐำนมำแสดงต่อสถำนศึกษำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย 

วัน เดือน ปีเกิดตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ ดังนี้ คือ

   (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด

   (ข) ถ้ำหำกเอกสำรหลกัฐำนตำมข้อ (ก) สญูหำยหรอืถกูท�ำลำยกใ็ห้ส่งเอกสำรอืน่ ๆ ท่ีหน่วยรำชกำร

ออกให้ เช่น ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนทหำร ทะเบียนคนต่ำงด้ำว บัตรประจ�ำตัวประชำชน

   (ค) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ข) ที่หน่วยรำชกำรออกให้นั้น วัน เดือน ปีเกิด 

ไม่ตรงกัน ให้พิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นรำย ๆ ไป

  3. เมือ่ทำงสถำนศกึษำได้พจิำรณำวนิจิฉัยเอกสำรตำมข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ท�ำกำรสอบสวน

ตำมข้อ 2 (ค) แล้วปรำกฏชัดแจ้งว่ำ วัน เดือน ปีเกิดผิดพลำด ไม่ตรงกับหลักฐำนควำมเป็นจริงให้ท�ำรำยงำน 

ส่งค�ำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น และส�ำเนำกำรสอบสวน (ถ้ำมี) ไปตำม 

ระเบียบรำชกำรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแก้ไขเป็นรำย ๆ ไป

(หมำยเหตุ : กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้น�ำเอำกำรด�ำเนินกำรตำมข้อ 2 มำใช้โดยอนุโลม)



64

 ค. ตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมของนักเรียน นักศึกษ� ที่ได้รับจำกผู้ปกครองหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและเพิ่มเติมแก้ไขทะเบียนประวัติของนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น 

สมุดประจ�ำตวักรณมีกีำรเปลีย่นแปลงหลกัฐำนเอกสำรข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบันกัเรยีนให้บนัทกึลงในสมดุหมำยเหตุ

รำยวันตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุประจ�ำวัน พ.ศ. 2549 โดยด�ำเนินกำร 

ดังต่อไปนี้

  1. เรื่องที่จะลงสมุดหมำยเหตุรำยวันตำมข้อ 13 แห่งระเบียบว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุประจ�ำวันฯ 

ได้แก่ ประวัติ ระเบียบ หรือข้อบังคับ กำรเปลี่ยนแปลง กำรระดมทรัพยำกร ผลกำรเรียน กำรแก้ไขหลักฐำน          

ทำงทะเบยีน กำรมำปฏบิตังิำนและบ�ำเหนจ็ควำมชอบของบคุลำกร กำรลงโทษนกัเรียนและเหตุภยนัตรำยอืน่ ๆ

  2. เฉพำะบุคคลดังต่อไปนี้มีอ�ำนำจลงชื่อก�ำกับ

   2.1 สถำนศกึษำในสงักดัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนให้ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยลงชื่อก�ำกับ

   2.2 สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล หรือองค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพัทยำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล หรือผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงชื่อก�ำกับ

   2.3 สถำนศึกษำ นอกจำก 2.1 และ 2.2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัด หรือผู้ก�ำกับดูแล 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงชื่อก�ำกับ

 ง. ก�รออกบตัรประจำ�ตวันักเรยีน นกัศกึษ�ท่ีเข้�เรยีนใหม่ สถ�นศกึษ�ทกุสถ�นศกึษ�
ส�ม�รถออกบัตรนักเรียน นักศึกษ�ได้โดยดำ�เนินก�รต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วย 
ก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียน และนักศึกษ� พ.ศ. 2534

 จ. ประเมินคว�มรู้เพื่อเลื่อนชั้นเรียนระหว่�งปี
  ด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับนักเรียนไทยโดยด�ำเนินกำรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

พุทธศักรำช 2551

 ฉ. ดำ�เนินก�รช่วยเหลือและให้คว�มสะดวกในกรณีที่บุคคลดังกล่�วต้องขออนุญ�ต 
ออกนอกเขตพื้นที่
  1. เพื่อไปศึกษำต่อตำมหลักสูตร

   ยดึแนวปฏบัิตติำมหนงัสอื ท่ี มท 0308.4/ว 795 ลงวนัที ่7 มนีำคม 2550 เรือ่งกำรด�ำเนนิกำร

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้นักเรียน นักศึกษำท่ีเป็นบุคคล 

ไม่มีสัญชำติไทยเดินทำงออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำว เพื่อรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำ

  2. เพือ่ร่วมกจิกรรมตำมหลกัสตูรเป็นกำรชัว่ครำว ให้น�ำแนวปฏิบตัติำมหนงัสอื ที ่มท 0308.4/ว 795 

ลงวันที่ 7 มีนำคม 2550 มำใช้โดยอนุโลม
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 ช. ติดต�มเด็กเข้�เรียน
  กรณีนักเรียนขำดเรียน

  1. เมือ่นกัเรยีนหยดุเรยีนตดิต่อกนัเกนิ 5 วนั หรอืหยดุเรยีนเกนิ 7 วนั ในหนึง่เดือนให้สถำนศกึษำ  

แจ้งเป็นหนงัสอืเตอืนให้ผูป้กครองน�ำเด็กมำเข้ำเรยีนโดยพลนั โดยส่งไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรับหรอืให้ผูป้กครอง

ลงชื่อรับหนังสือโดยตรง โดยแจ้งเตือน 2 ครั้ง (แบบ พฐ. 14)

  2. ถ้ำผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้ำเรียนภำยหลังจำกได้รับแจ้งเป็นหนังสือตำมข้อ 1 แล้วสถำนศึกษำ

รำยงำนให้คณะกรรมกำรเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงำนทีจั่ดกำรศึกษำภำคบงัคบั 

แล้วแต่กรณีรับทรำบ (แบบ พฐ. 15)

  3. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 

ภำคบังคับ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินกำรตรวจสอบติดตำมเพื่อให้เด็กได้เข้ำเรียนหรือด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 15 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545

 1.2.3 ก�รย้�ยที่เรียนระหว่�งปี
 “กรณีที่เด็กย้ำยที่อยู ่ใหม่ สถำนศึกษำต้องอ�ำนวยควำมสะดวก และติดตำมให้เด็กได้เข้ำเรียน 

ในสถำนศกึษำท่ีใกล้ท่ีอยูใ่หม่” ระเบียบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลกัฐำนในกำรรบันกัเรยีน นกัศกึษำเข้ำเรยีน

ในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคสอง สถำนศึกษำต้องไปปฏิบัติ ดังนี้ ในกรณีที่มีกำรย้ำยที่เรียนระหว่ำงปี

 ก. ผู้ปกครองยื่นค�ำร้องขอย้ำยต่อสถำนศึกษำ (แบบ พฐ. 19)

 ข. สถำนศึกษำท�ำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ำยไปเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่ขอย้ำยเข้ำ (แบบ พฐ. 20) 

พร้อมทั้งส่งเอกสำรดังต่อไปนี้

  1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ. 1)

  2. ระเบียนสะสม

  3. แบบรำยงำนประจ�ำตัวนักเรียน 

  4. ฯลฯ

 ค. สถำนศึกษำที่นักเรียนขอย้ำยออก ขออนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียนต่อส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

หรือหน่วยงำนต้นสังกัด แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ. 21)

 ง. สถำนศกึษำทีน่กัเรยีนขอย้ำยเข้ำ รับเอกสำรหลกัฐำนของนกัเรยีนท่ีย้ำยมำเข้ำเรยีนจดัให้นกัเรียนเข้ำเรยีน

และแจ้งกำรรบัย้ำยนกัเรยีนไปให้สถำนศกึษำเดิมทรำบ (แบบ พฐ. 23) พร้อมท้ังรำยงำนต่อส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดั 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับที่สังกัด (แบบ พฐ. 22)

 จ. ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 

แจ้งกำรรับนักเรียนไปยังส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำ 

ภำคบังคับที่นักเรียนย้ำยออกทรำบ (แบบ พฐ. 24) เพื่ออนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน

 ฉ. สถำนศกึษำทีน่กัเรยีนขอย้ำยเข้ำเรยีนรำยงำนส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอืหน่วยงำนต้นสงักัด 

แล้วแต่กรณี และแจ้งกำรรับนักเรียนให้สถำนศึกษำที่นักเรียนขอย้ำยออกทรำบ (แบบ พฐ. 22 และ 23)
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 ช. กรณีที่ผู้ปกครองขอย้ำยเด็กไปเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่อยู่ต่ำงสังกัดส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

หรือสังกัดอื่น ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือหน่วยงำนที่นักเรียนย้ำยออกทรำบ (แบบ พฐ.  22 

และ 23)

 ซ. กรณีผู ้ปกครองไม่พำนักเรียนไปเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่ขอย้ำยไปเข้ำเรียน ให้สถำนศึกษำ 

และส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกแห่งติดตำมให้ผู ้ปกครองส่งเด็กเข้ำเรียน 

และประสำนแจ้งผลกำรติดตำมให้ทรำบซึ่งกันและกัน (แบบ พฐ. 25 และ พฐ. 26)

 ฌ. จ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียนหำกมีสำเหตุดังต่อไปนี้ กำรจ�ำหน่ำยนักเรียน หมำยถึง 

กำรด�ำเนินกำรให้นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนจำกสถำนศึกษำที่เรียนอยู่

 สำเหตุที่จะจ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียนได้ มีอยู่ 5 สำเหตุ คือ

 1. นักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ

 2. นักเรียนถึงแก่กรรม

 3. นักเรียนหยุดเรียนติดกันเป็นเวลำนำน ไม่มีตัวตนผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในพื้นที่แล้ว ไม่แจ้งย้ำยที่อยู่

 4. นักเรียนอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ

 5. นักเรียนจบกำรศึกษำกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ (รำยละเอียดน�ำไปไว้ในหมวด 4 กรณีจบกำรศึกษำ)

  5.1 กรณีนักเรียนเรียนจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ส�ำหรับสถำนศึกษำที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

  5.2 กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

 ก�รจำ�หน่�ยนักเรียนมีส�เหตุและแนวปฏิบัติ ดังนี้ (ไม่รวมกรณีจบก�รศึกษ�)

 1. นักเรียนย้�ยสถ�นศึกษ�

  1.1 สถำนศกึษำขออนุญำตจ�ำหน่ำยนกัเรยีนทีข่อย้ำยไปเข้ำเรยีนในสถำนศกึษำอืน่ต่อส�ำนกังำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ  (แบบ พฐ.21)

  1.2 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำ

ภำคบงัคบัทีก่�ำกบัดแูลสถำนศกึษำทีน่กัเรยีนย้ำยออก แจ้งผลกำรพจิำรณำอนญุำตจ�ำหน่ำยนกัเรยีนให้สถำนศกึษำทรำบ 

(แบบ พฐ.28)

   อนุญ�ต กรณีได้รับรำยงำนจำกสถำนศึกษำที่นักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำยภำยในเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำหรอืภำยในสงักดัเดยีวกนั) หรอืได้รบัแจ้งจำกส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ (กรณีย้ำยต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนที่ขอย้ำยได้

เข้ำเรียนแล้ว

   ไม่อนุญ�ต กรณีได้รับรำยงำนจำกสถำนศึกษำท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำยภำยในเขตพ้ืนท่ี 

กำรศึกษำหรอืภำยในสงักดัเดยีวกนั) หรือได้รบัแจ้งจำกส�ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ (กรณีย้ำยต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนที่ขอย้ำย 

ไม่ได้เข้ำเรียนแล้ว
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   สถำนศึกษำจ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนกรณีได้รับอนุญำต

   สถำนศึกษำที่นักเรียนย้ำยออกติดตำม เด็กเข้ำเรียน

   ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ

ภำคบังคับไม่อนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียนเนื่องจำกไม่ไปเข้ำเรียนตำมที่ขอย้ำยเข้ำ หำกไม่สำมำรถติดตำมนักเรียน 

มำเข้ำเรียนได้ให้ด�ำเนินกำรขอนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่มีตัวตน 

อยู่ในพื้นที่

 2. นักเรียนถึงแก่กรรม

  2.1 สถำนศึกษำขอส�ำเนำใบมรณบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจำกผู้ปกครองโดยตรวจสอบกับ

ส�ำเนำเอกสำรฉบับจริงก่อนด�ำเนินกำร

  2.2 สถำนศกึษำขออนญุำตจ�ำหน่ำยนกัเรียนท่ีถึงแก่กรรมต่อส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจังหวดั หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ. 21)

  2.3 สถำนศกึษำขออนญุำตจ�ำหน่ำยนกัเรียนท่ีถึงแก่กรรมต่อส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจังหวดั หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียน 

และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ. 28)

  2.4 สถำนศกึษำจ�ำหน่ำยนกัเรยีนท่ีถึงแก่กรรมออกจำกทะเบยีนนกัเรียนของผู้ปกครองและนกัเรยีน

 3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวล�น�น ไม่มีตัวผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในพื้นที่แล้วไม่แจ้ง

ย้�ยที่อยู่

  3.1 สถำนศึกษำขอหนังสือรับรองกำรไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและนักเรียนจำกผู้ใหญ่บ้ำนหรือ 

จำกนำยอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณ ี

(แบบ พฐ. 27 )

  3.2 สถำนศึกษำขออนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลำนำน ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ไม่มีตัวตนในพื้นที่ต่อส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำ 

ภำคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ. 21)

  3.3 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำ

ภำคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุญำตจ�ำหน่ำยนักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำทรำบ 

(แบบ พฐ. 28)

  3.4 สถำนศึกษำจ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน

 4. นักเรียนอ�ยุพ้นเกณฑ์ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

  4.1 เมือ่นักเรยีนมีอำยพุ้นเกณฑ์ภำคบงัคับและผูป้กครองไม่ประสงค์จะให้นกัเรยีนอยูใ่นสถำนศกึษำ

ต่อไป ให้สถำนศกึษำพจิำรณำจ�ำหน่ำยนกัเรยีนออกจำกทะเบยีนนกัเรยีน แล้วรำยงำนส�ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณีทรำบ (แบบ พฐ. 29)

  4.2 เด็กพ้นเกณฑ์ที่ไม่ประสงค์จะเรียนในสถำนศึกษำภำคบังคับสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในกำรศึกษำ

นอกระบบ (กศน.)
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 1.2.4 เมื่อจบก�รศึกษ�

 ก. ออกหลักฐ�นก�รจบหลักสูตรให้กับนักเรียน โดยกรณีเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล 

เช่น ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) แบบรำยงำนประจ�ำตัวนักเรียน ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึก

หมำยเหตุใด ๆ ตำมข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ      

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548

  โดยแต่งตัง้คณะกรรมกำรเพือ่แก้ไขตรวจสอบข้อมลูนกัเรียนให้ถกูต้อง โดยยดึตำมทะเบยีนนกัเรียน 

ดังนี้

  - ชื่อสกุล

  - เลขประจ�ำตัวนักเรียน

  - วัน เดือน ปี เกิด

  - ชื่อบิดำมำรดำ หรือผู้ปกครอง

  โดยกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบและค�ำสั่ง ดังต่อไปนี้

  (1) ค�ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง กำรจัดท�ำระเบียนแสดงผลกำรเรียน 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1)

  (2) ค�ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง กำรจัดท�ำประกำศนียบัตรหลักสูตร 

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.2)

  (3) ค�ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง กำรจัดท�ำแบบรำยงำนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ          

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3)

  (4) แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

พุทธศักรำช 2551

 ข. จำ�หน่�ยนักเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

  1. กรณนีกัเรยีนทีเ่รยีนจบชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 ในสถำนศกึษำทีไ่ม่ได้รบัอนญุำตให้เปิดสอนระดบั

มัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อสถำนศึกษำได้อนุมัติตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

แล้วให้แจ้งรำยชื่อนักเรียนดังกล่ำวไปยังสถำนศึกษำที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริกำร 

เพื่อเรียนต่อแล้วจึงด�ำเนินกำร คือ

   1.1 จ�ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน

   1.2 รำยงำนส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที ่

จัดกำรศึกษำภำคบังคับ แล้วแต่กรณีทรำบ (แบบ พฐ.29)

  2. กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสินผลกำรเรียนที่

เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

 ค. ร�ยง�นให้สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ� หรือต้นสังกัดทร�บพร้อมจัดส่ง แบบรำยงำนผู้ส�ำเร็จ 

กำรศึกษำ (ปพ.3)



2. ก�รศึกษ�นอกระบบและ
  ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย
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คว�มเป็นม� : พ.ร.บ. ส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและ
ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย พ.ศ. 2551

>> คว�มเป็นม�

 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ มีหลักกำร         

จัดกำรศึกษำให้เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตส�ำหรับประชำชน และให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำร 

จัดกำรศึกษำ และมำตรำ 5 เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ให้บุคคลได้รับกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ ซึ่งมำตรำ 14 ให้มีส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้นในส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเรียกโดยย่อว่ำ “ส�ำนักงำน กศน.” 

โดยมีเลขำธิกำร กศน. ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำส�ำนักงำนมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

 (1) เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด�ำเนินกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ และประสำนงำนกำรศกึษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร

 (2) จัดท�ำข้อเสนอแนะ นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัยต่อคณะกรรมกำร

 (3) ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและ

นวตักรรมทำงกำรศกึษำ บคุลำกร และระบบข้อมลูสำรสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบักำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำ

ตำมอัธยำศัย

 (4) ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 

รวมถึงกำรเทียบระดับกำรศึกษำ

 (5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภำคี

เครือข่ำย เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งในกำรด�ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 (6) จัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสถำนี

วิทยุโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ห้องสมุดประชำชน พิพิธภัณฑ์           

ศนูย์กำรเรยีนชมุชน และแหล่งกำรเรยีนรูอ้ืน่ เพือ่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคณุภำพชวีติอย่ำงต่อเนือ่งของ

ประชำชน 

 (7) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบ 

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 (8) ปฏบัิตงิำนอืน่ใดพระรำชบัญญตันิีห้รอืกฎหมำยอืน่ทีบ่ญัญตัใิห้เป็นอ�ำนำจหน้ำทีข่องส�ำนกังำน กศน. 

หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย 
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 และมำตรำ 7 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำนอกระบบ ให้ด�ำเนินกำรเพื่อเป้ำหมำย ในเรื่องดังต่อไปนี้

 (1) ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำศักยภำพก�ำลังคนและสังคมที่ใช้ควำมรู ้ 

และภูมิปัญญำเป็นฐำนในกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง และคุณภำพชีวิต ทั้งนี้ 

ตำมแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ

 (2) ภำคีเครือข่ำยเกิดแรงจูงใจและมีควำมพร้อมในกำรมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมกำรศึกษำ

 พันธกิจ ของส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ส�ำนักงำน กศน.) 

ดังนี้

 1. จัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีคุณภำพ เพื่อยกระดับกำรศึกษำ 

พฒันำทกัษะกำรเรยีนรูข้องประชำชนทกุกลุม่เป้ำหมำยให้เหมำะสมทกุช่วงวยัและพร้อมรบักำรเปลีย่นแปลงบรบิท

ทำงสังคม และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

 2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งกำรด�ำเนินกิจกรรม

ของศูนย์กำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรน�ำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมำใช้ 

ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึง

 4. พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมกำรวัดและประเมินผล 

ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

 5. พัฒนำบุคลำกรและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเพื่อมุ่งจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วม

>> นิย�มศัพท์

 ก�รศกึษ�นอกระบบ หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรศกึษำทีม่กีลุม่เป้ำหมำยผูร้บับรกิำรและมวีตัถปุระสงค์

ของกำรเรยีนรูท้ีช่ดัเจน มรีปูแบบ หลักสูตร วิธกีำรจัด และระยะเวลำเรียนหรือกำรฝึกอบรมทีย่ดืหยุน่ หลำกหลำย

ตำมสภำพควำมต้องกำร และศักยภำพในกำรเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำหมำย และมีวิธีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู ้

ที่มีมำตรฐำน เพื่อรับรองวุฒิทำงกำรศึกษำหรือเพื่อจัดระดับผลกำรเรียน 

 ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของบุคคล ซ่ึงสำมำรถ

เลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตตำมควำมสนใจ ควำมต้องกำร โอกำส ควำมพร้อม และศักยภำพ 

ในกำรเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

 ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน หมำยควำมว่ำ กำรน�ำเอำผลกำรเรียนซึ่งเป็นควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์

ของผูเ้รยีนทีเ่กดิจำกกำรศกึษำทัง้ 3 รปูแบบมำประเมนิเป็นส่วนหนึง่ของผลกำรเรียนตำมหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่

 สถ�นศึกษ� หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย               

ในส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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 ภ�คีเครือข่�ย หมำยควำมว่ำ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอื่น รวมทั้งสถำนศึกษำอื่นที่มิได้ 

สังกัดส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่มีส่วนร่วมหรือวัตถุประสงค์ 

ในกำรด�ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎร หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ไม่มีเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงสัญชำติ 

วัน เดือน ปีเกิด ถิ่นที่อยู่ ที่ทำงรำชกำรออกให้

 บุคคลไม่มีสัญช�ติไทย หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ไม่มีสูติบัตร และทะเบียนบ้ำนของบุคคลที่มีสัญชำติไทย         

(ท.ร.14) หรือทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อย/ทะเบียนส�ำรวจบัญชีบุคคลในบ้ำน/มีบัตรประจ�ำตัวชนกลุ่มน้อย 

(บัตรสี) และมีหนังสือรับรองกำรเกิดที่ทำงรำชกำรออกให้และเอกสำรอื่น ๆ ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย

 กิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

 กำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจของส�ำนักงำน กศน. จัดในรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 

ตำมอัธยำศัย มีกิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมก�รศึกษ�นอกระบบ มี 3 ประเภท คือ

 1) กำรศึกษำนอกระบบข้ันพื้นฐำน เป็นกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

 2) กำรศกึษำตำมหลกัสตูรกำรรูห้นงัสอืไทย พทุธศกัรำช 2557 เป็นกำรจดักำรศกึษำให้กับผู้ไม่รู้หนงัสอื 

หรือประชำชนที่ลืมหนังสือ

 3) กำรศกึษำนอกระบบประเภทกำรศกึษำต่อเนือ่ง เป็นกำรจดักำรศกึษำเพือ่เสรมิสร้ำงอำชพีกำรพฒันำ

คุณภำพชีวิต และกำรพัฒนำสังคมและชุมชน โดยจัดรูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ กลุ่มสนใจและกำรฝึกอบรม

 กิจกรรมก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ได้แก่ 

 1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดประชำชนจังหวัด ห้องสมุดประชำชนอ�ำเภอ 

 2. บ้ำนหนังสือชุมชน เป็นที่อ่ำนหนังสือที่ตั้งอยู่ในระดับหมู่บ้ำน ตำมพื้นที่ที่ประชำชนต้องกำร

 3. นิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตร์ ฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์

 4. กำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์

 5. กำรจัดรำยกำรวิทยุศึกษำ

 6. กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

เช่น รำยกำร Tutor

 7. กำรจัดสื่อ Online ทั้งตำมหลักสูตรและสื่อควำมรู้ทั่ว ๆ ไป

 กลุ่มเป้�หม�ย

 กลุ่มบุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ได้แก่ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มชำวไทยภูเขำ 

กลุ่มคนไร้สัญชำติ กลุ่มคนที่ไม่มีสัญชำติไทย เป็นต้น
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>> แนวปฏิบัติในก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นบุคคลท่ีไม่มีหลักฐ�น 

 ทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย

 กำรจดักำรศกึษำนอกระบบระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนส�ำหรบับคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรหรอื

ไม่มสีญัชำตไิทย ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั (ส�ำนักงำน กศน.) ด�ำเนนิกำร

โดยแยกตำมกลุ่มอำยุผู้เรียน ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย (แรงงำนต่ำงด้ำว) อำยุ 16 ปีขึ้นไป

     1.1 ผู ้สมัครเรียนต้องผ่ำนกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย 200 ชั่วโมง                

ได้รับวุฒิบัตร และสำมำรถน�ำวุฒิบัตรมำสมัครเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือ

  1.2 ผู้สมัครเรียนต้องมีทักษะควำมรู้พ้ืนฐำน กำรฟัง พูด อ่ำน เขียนภำษำไทย ผ่ำนเกณฑ์          

กำรประเมินด้วยเครื่องมือกำรประเมินตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

 2. กลุม่เดก็ทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรหรอืไม่มสีญัชำตไิทย (ลกูหลำนแรงงำนต่ำงด้ำว) อำย ุ8 - 15 ปี 

   2.1 ผ่ำนกำรศกึษำตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย เน้นพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย จติใจ สังคม 

และสติปัญญำ ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมินทักษะควำมรู้พื้นฐำน กำรฟัง พูด อ่ำน เขียนภำษำไทย ผ่ำนเกณฑ์       

กำรประเมินด้วยเครื่องมือที่สถำนศึกษำก�ำหนดสำมำรถสมัครเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ 

      2.2 ผู้เรียนที่มีควำมประสงค์เข้ำเรียนในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำและเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

  2.3 วิธีจัดกำรเรียนรู้ ใช้วิธีกำรรู้แบบชั้นเรียน สัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำ 4 วัน วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  2.4 ใช้ระยะเวลำเรียน ไม่เกิน 5 ปี แต่ท้ังนี้ต้องไม่จบกำรศึกษำเร็วกว่ำกำรเรียนในภำคปกติ  

(อำยุครบ 12 ปีบริบูรณ์) ส�ำหรับระดับประถมศึกษำ จึงจะสำมำรถจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้

แนวปฏิบัติในก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 1. ก�รเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�

  1.1 กำรประชำสัมพันธ์ สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร ข้อมูลให้

สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่องสม�่ำเสมอ โดยใช้สื่อตำมควำมเหมำะสม ทั้งสื่อเอกสำร สื่อบุคคลและอื่น ๆ 

กำรประชำสัมพันธ์สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตลอดปี

  1.2 แนะแนวกำรศึกษำ สถำนศึกษำจัดให้มีกำรแนะแนว เพื่อเป็นกำรแนะน�ำ กำรช้ีช่องทำง 

ให้ผู้ไม่รู้ ไม่แน่ใจ ได้รับรู้ เข้ำใจและม่ันใจที่จะด�ำเนินกำรแนะแนวกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่แนะแนวต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ที่ท�ำหน้ำที่

จัดกำรศึกษำนอกระบบทกุคน ได้แก่ คร ูกศน. ต�ำบล ครศูนูย์กำรเรยีนชมุชน ครปูระจ�ำกลุม่ครอูำสำสมคัร กศน. 

โดยมีขั้นตอนกำรแนะแนวที่ถูกต้องเป็นระบบ
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  1.3 กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเป็นผู้เรียนต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียน 

โดยสถำนศึกษำมีหน้ำท่ีเปิดรับข้ึนทะเบียนเป็นผู้เรียนทุกภำคเรียน ซ่ึงหลักฐำนกำรสมัครเรียน (ตำมระเบียบ

กระทรวงศึกษำธกิำรว่ำด้วยหลกัฐำนในกำรรบันกัเรยีน นกัศกึษำเข้ำเรยีนในสถำนศกึษำ พ.ศ. 2548 และหนงัสอื 

ที ่ศธ 0210.03/6217 เรือ่ง กำรรบัสมคัรและออกหลกัฐำนกำรศกึษำของผู้ไม่มสีญัชำติไทย ลงวนัที ่6 พฤศจกิำยน 

พ.ศ. 2549)  ประกอบด้วย

   1.3.1 ใบสมัคร

   1.3.2 รูปถ่ำย 1 นิ้ว 2 รูป หน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำด�ำ ไม่สวมหมวก และสวมเสื้อสีขำวมีปก

   1.3.3 ทะเบียนบ้ำน พร้อมตัวจริง (ถ้ำมี)

   1.3.4 ส�ำเนำหนังสอืแสดงวุฒ ิพร้อมฉบบัจรงิ หรอืหลกัฐำนอืน่ทีก่�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง

ศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ.2548 ข้อ 6 ได้แก่

    1. สูติบัตร

        2. กรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1 ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชน  

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน  หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

                     3. กรณีท่ีไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1 และ 2 ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้            

หรือเอกสำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

    4. กรณีท่ีไม่มหีลกัฐำนตำมข้อ 1, 2 และ 3 ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครอง หรอืองค์กรเอกชน  

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

    5. กรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตำมข้อ 4 ให้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัคร

เรยีน หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง เพือ่น�ำมำลงรำยกำรบันทกึแจ้งประวตับิคุคลเป็นหลกัฐำนทีจ่ะมำลงหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ

  1.4 กำรลงทะเบียนเรียน กำรลงทะเบียนเรียนควรให้ผู้เรียนมำลงทะเบียนด้วยตนเอง เพ่ือไม่ให้ 

ผิดพลำดในกำรลงทะเบียนเรียน จะส่งผลต่อกำรจบหลักสูตรของผู้เรียนในโอกำสต่อไป ซ่ึงจ�ำนวนรำยวิชำ 

ที่ลงทะเบียนในแต่ละระดับ ดังนี้

   1.4.1 ระดับประถมศึกษ� ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนได้ภำคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต 

รวมทั้งกำรลงทะเบียนรำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียนเป็น 0 แต่ไม่นับรำยวิชำที่น�ำมำเทียบโอนผลกำรเรียน

      1.4.2 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนได้ภำคเรียนละไม่เกิน 17 

หน่วยกิต รวมทั้งกำรลงทะเบียนรำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียนเป็น 0 แต่ไม่นับรำยวิชำที่น�ำมำเทียบโอนผลกำรเรียน

           1.4.3 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ผู ้เรียนสำมำรถลงทะเบียนได้ภำคเรียนละไม่เกิน           

23 หน่วยกิต รวมทั้งกำรลงทะเบียนรำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียนเป็น 0 แต่ไม่นับรำยวิชำที่น�ำมำเทียบโอน 

ผลกำรเรียน

  1.5 กำรท�ำกจิกรรมพฒันำคณุภำพชวีติ สถำนศกึษำต้องจดัให้ผูเ้รยีนได้ลงทะเบยีนกจิกรรมพฒันำ

คุณภำพชีวิต จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมง โดยเขียนโครงกำร/กิจกรรมเสนอสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 

และอนุมัติโครงกำรเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป 
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  1.6 กำรลงทะเบียนเทียบโอนกำรศึกษำ (กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 

แห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดรูปแบบกำรศึกษำไว้ 3 รูปแบบ คือ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ซึ่งผู้เรียนสำมำรถน�ำผลกำรเรียนมำเทียบโอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้

   1.6.1 ขอบข่ำยกำรเทียบโอนผลกำรเรียน

    1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำนอกระบบ

    2. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพำะ

    3. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกหลักสูตรต่ำงประเทศ

    4. กำรเทยีบโอนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ เช่น ทหำรกองประจ�ำ

กำร อำสำสมัครสำธำรณสุข ผู้น�ำท้องถิ่น เป็นต้น

    5. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนำอำชีพ

   1.6.2 วิธีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน

    1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ

    2. กำรเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์ ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  

ตำมแนวทำงที่ส�ำนักงำน กศน. ก�ำหนด

  1.7 กำรลงทะเบียนรักษำสถำนภำพ กรณีที่ผู้เรียนไม่สำมำรถลงทะเบียนในภำคเรียนใดจะต้อง 

ลงทะเบยีนรกัษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศกึษำในภำคเรยีนนัน้ หำกไม่สำมำรถลงทะเบยีนรกัษำสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำในภำคเรียนใดได้ จะต้องลงทะเบียนรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำย้อนหลังทุกภำคเรียนติดต่อกัน

ได้ไม่เกิน 6 ภำคเรียน

 2. ระหว่�งนักศึกษ�อยู่ในสถ�นศึกษ�

  ยึดหลักควำมเสมอภำค ค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแล  

ช่วยเหลือผู้เรียนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำน อำทิ 

  1. ให้บริกำรค�ำปรึกษำ ค�ำแนะน�ำ 

  2. จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสอดคล้องกับสภำพและวิถีชีวิตของผู้เรียน

  3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนทักษะชีวิต

  4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียน

  5. จัดกิจกรรมร่วมกับสถำนศึกษำ เครือข่ำย หรือหน่วยงำนอื่น ๆ

  6. จัดกิจกรรมโดยนักศึกษำเอง ทั้งแบบรำยบุคคลและแบบกลุ่ม

  7. มีกำรฝึกอบรมวิชำชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)

  8. อื่น ๆ
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 3. ก�รย้�ยสถ�นศึกษ�ของนักศึกษ�

  กำรย้ำยสถำนศึกษำสำมำรถท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ

  1. กำรย้ำยสถำนศึกษำโดยกำรลำออก ปฏิบัติดังนี้

   1.1 ผู้เรียนยื่นใบค�ำร้องขอลำออกจำกสถำนศึกษำ พร้อมรูปถ่ำยขนำด 4 x 5 ซม. 2 รูป       

ติดต่อสถำนศึกษำด้วยตนเอง กรณีมำด้วยตนเองไม่ได้ท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นด�ำเนินกำรแทนได้ 

   1.2 สถำนศึกษำตรวจเอกสำร หลักฐำนผลกำรเรียนให้ถูกต้อง และออกหลักฐำนผลกำรเรียน 

ให้ผู้เรียน

   1.3 ให้สถำนศึกษำระบุเหตุผลที่ลำออกในหลักฐำนกำรศึกษำ “ลำออกเพื่อไปศึกษำต่อที่อื่น”

  2. กำรย้ำยสถำนศึกษำระหว่ำงภำคเรียน ผู้เรียนมีควำมจ�ำเป็นสำมำรถด�ำเนินกำรย้ำยสถำนศึกษำ

ที่เรียนจำกที่เดิมระหว่ำงภำคเรียนและยังคงสถำนภำพกำรเป็นผู้เรียนของสถำนศึกษำเดิมปฏิบัติดังนี้

   2.1 ผู้เรียนยื่นใบค�ำร้องต่อสถำนศึกษำเดิม เพื่อขอย้ำยสถำนที่เรียน

   2.2 สถำนศกึษำเดิมพจิำรณำแล้วเห็นสมควรให้ย้ำยได้ โดยท�ำหนงัสอืส่งตวัผูเ้รยีนพร้อมเอกสำร

สรุปผลกำรประเมินระหว่ำงภำคเรียน และกิจกรรม กพช. รวมทั้งผลกำรเรียนอื่นๆ ในภำคเรียนนั้นไปยัง 

สถำนศึกษำแห่งใหม่ตำมแบบที่ส�ำนักงำน กศน. ก�ำหนด

   2.3 สถำนศึกษำแห่งใหม่รับตัวผู้เรียนไว้ และแจ้งผลกำรรับผู้เรียนให้สถำนศึกษำเดิมทรำบ

   2.4 สถำนศึกษำแห่งใหม่จัดให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำต่อเนื่องจำกสถำนศึกษำเดิม

   2.5 ส่งผลกำรเรียนกลับมำที่สถำนศึกษำเดิมเมื่อสิ้นสุดภำคเรียนนั้น

   2.6 สถำนศึกษำเดิมได้รับผลกำรเรียนแล้วจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนและบันทึกผลกำรเรียน 

ไว้เป็นหลักฐำน

   อนึ่ง ในกรณีท่ีมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น ย้ำยไปปฏิบัติงำน กลับภูมิล�ำเนำ สำมำรถขอย้ำย 

สถำนที่เรียนช่ัวครำวได้ 1 ภำคเรียน หำกเกิน 1 ภำคเรียนสถำนศึกษำควรแนะน�ำให้ผู้เรียนใช้วิธีกำรลำออก             

จำกสถำนศึกษำเดิมไปเป็นผู้เรียนของสถำนศึกษำแห่งใหม่และศึกษำต่อเนื่องจนจบหลักสูตร

 4. ก�รบันทึกหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ของนักศึกษ� ปฏิบัติดังนี้

  4.1 ก�รบันทึกหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ของผู้เรียน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

ว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้

   (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน 

นักศึกษำ ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

   (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมท่ีใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน 

นักศึกษำทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ 

เป็นต้น ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับหมำยบันทึกไว้เฉพำะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษำ โดยบันทึก 

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”
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  4.2 ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมหรือแก้วัน เดือน ปีเกิด

      กรณีที่มีเอกสำรหลักฐำนใหม่มำแสดงตำมข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย 

กำรแก้วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

   กรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลำด ไม่ตรงกับควำมเป็นจริงด้วยเหตุที่

   1. เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำเขียนผิดพลำดหรือเขียนตกให้หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้แก้ 

ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงในหลักฐำน และกำรแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่ำด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียน

เติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนำมผู้แก้และวัน เดือน ปี ย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

   2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษำผิดพลำดและมีผู ้ร้องขอให้แก ้

ผู้ร้องขอจะต้องส่งค�ำร้องตำมแบบท้ำยระเบียบ ฯ และเอกสำรหลักฐำนมำแสดงต่อสถำนศึกษำเพื่อประกอบ 

กำรพิจำรณำวินิจฉัย วัน เดือน ปีเกิด ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ ดังนี้ คือ

    (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด

    (ข) ถ้ำหำกเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ก) สูญหำยหรือถูกท�ำลำยก็ให้ส่งเอกสำรอื่น ๆ 

ที่หน่วยรำชกำรออกให้ เช่น ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนทหำร ทะเบียนคนต่ำงด้ำว บัตรประจ�ำตัวประชำชน

    (ค) ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ข) ที่หน่วยรำชกำรออกให้นั้น 

วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกัน ให้ยึดเอกสำรของกรมกำรปกครองเป็นหลักและให้พิจำรณำข้อเท็จจริงเป็น 

รำย ๆ ไป

   3. เม่ือทำงสถำนศึกษำได้พิจำรณำวินิจฉัยเอกสำรตำมข้อ 5 (2) (ก) หรือข้อ 5 (2) 

(ข) หรือได้ท�ำกำรสอบสวนตำมข้อ 5 (2) (ค) แล้ว ถ้ำปรำกฏชัดแจ้งว่ำ วัน เดือน ปีเกิดผิดพลำด ไม่ตรงกับ 

หลักฐำนควำมเป็นจริง ให้ท�ำรำยงำนส่งค�ำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น 

และส�ำเนำกำรสอบสวน (ถ้ำมี) ไปตำมระเบียบรำชกำรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งเป็นผู้พิจำรณำ              

ให้ควำมเห็นชอบแก้ไขเป็นรำย ๆ ไป

(หม�ยเหตุ : กรณเีพ่ิมเตมิ วนั เดอืน ปีเกดิของนกัเรยีน ให้นำ�เอ�ก�รดำ�เนนิก�รต�มข้อ 2 ม�ใช้โดยอนโุลม)

 5. ก�รร�ยง�นข้อมูลผู้เรียน 

  สถำนศึกษำต้องรำยงำนข้อมูลผู้เรียนให้ต้นสังกัดทรำบตำมล�ำดับ ดังนี้

  5.1 รำยงำนผูล้งทะเบียนเรยีนแต่ละภำคเรยีน ไปยงัส�ำนกังำน กศน. เพ่ือขอรบัเงนิอดุหนุนรำยหวั

ภำยในระยะเวลำที่ส�ำนักงำน กศน.ก�ำหนด

  5.2 รำยงำนผู้จบหลักสูตรในแต่ละภำคเรียนให้ด�ำเนินกำรหลังจำกก�รอนุมัติผลก�รจบหลักสูตร 

ภ�ยใน 30 วัน และควรจัดทำ�สำ�เน�ไฟล์ข้อมูลส่งให้สำ�นักง�น กศน. จังหวัด/กทม.เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล                

อีกท�งหนึ่ง

  5.3 รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
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 6. เกณฑ์ก�รจบหลักสูตร

  6.1 เกณฑ์กำรจบหลักสูตรแต่ละระดับกำรศึกษำ มีดังนี้

   6.1.1 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรเรียนรู้รำยวิชำในแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมโครงสร้ำง

หลักสูตร คือ     

    1) ระดับประถมศึกษ� ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชำบังคับ 36 หน่วยกิต      

และวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

       2) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ไม่น้อยกว่ำ 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชำบังคับ 

40 หน่วยกิต และวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 16 หน่วยกิต 

       3) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ไม่น้อยกว่ำ 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชำบังคับ 

44 หน่วยกิต และวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ 32 หน่วยกิต 

   6.1.2 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (กพช.) จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

200 ชั่วโมง

   6.1.3 ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

   6.1.4 เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบระดับชำติ

 7. หลักฐ�นก�รขอจบหลักสูตร

  7.1 เมือ่ผูเ้รยีนผ่ำนระดบักำรศกึษำและจบหลกัสตูรแต่ละระดบัแล้ว ต้องยืน่ค�ำร้องขอจบกำรศกึษำ

พร้อมหลักฐำน ดังนี้

   7.1.1 ใบค�ำร้องขอจบหลักสูตร

   7.1.2 รูปถ่ำย 4 x 5 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว ไม่สวมหมวก ไม่สวม     

แว่นตำด�ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นรูปประเภทโพลำลอยด์

   7.1.3 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน (ถ้ำมี)

   7.1.4 ส�ำเนำหนังสือส�ำคัญแสดงวุฒิเดิมก่อนเข้ำเรียน

   7.1.5 ส�ำเนำเอกสำรที่เก่ียวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนสกุล ใบทะเบียนสมรส อื่น ๆ 

(ถ้ำมี)

  7.2 เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่นักศึกษำจะได้รับ

   7.2.1 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (กศน. 1) 

   7.2.2 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตร 

(กรณเีป็นหลกัฐำนทำงกำรศกึษำเป็นรำยบคุคล เช่น สมดุประจ�ำตัวนกัเรยีน นกัศึกษำ ใบส่งตัว ประกำศนยีบตัร 

เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใดๆ ตำมข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยหลักฐำน 

ในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548)



3. ก�รอ�ชีวศึกษ�
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 ให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำรรับนักศึกษำตำมระเบียบและข้อบังคับของสถำบันอำชีวศึกษำนั้น ๆ 

ในกำรจัดกำรกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย และให้ปฏิบัติตำม 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำเป็นสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำโดยมีหลักสูตรตำมมำตรำ 9 แห่ง 

พระรำชบญัญตักิำรอำชวีศึกษำ พ.ศ. 2551 ดังนี ้คอื (1) ประกำศนยีบตัรวิชำชพี (2) ประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู 

(3) ปรญิญำตรสีำยเทคโนโลยหีรอืสำยปฏบัิตกิำร โดยคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำอำจก�ำหนดหลักสตูรทีจ่ดัขึน้ 

เพื่อควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย

เฉพำะได้

 พระร�ชบัญญัติก�รอ�ชีวศึกษ� พ.ศ. 2551

 “กำรอำชีวศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำก�ำลังคนในด้ำนวิชำชีพ  

ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

ฯลฯ

 ม�ตร� 8  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 (1) กำรศึกษำในระบบ เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นกำรศึกษำในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

หรอืสถำบนัเป็นหลัก โดยมกีำรก�ำหนดจดุมุง่หมำย วธีิกำรศกึษำ หลักสตูร ระยะเวลำ กำรวดัและกำรประเมนิผล

ที่เป็นเงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน

 (2) กำรศึกษำนอกระบบ เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรก�ำหนดจุดมุ่งหมำย 

รูปแบบ วิธีกำรศึกษำ ระยะเวลำ กำรวัดและกำรประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำ 

โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคล 

แต่ละกลุ่ม

 (3) กำรศึกษำระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิดจำกข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำ 

อำชีวศึกษำหรือสถำบันกับสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ ในเร่ืองกำรจัดหลักสูตร 

กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน 

และเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ

 เพ่ือประโยชน์ในกำรผลติและพฒันำก�ำลังคน สถำนศกึษำอำชวีศกึษำหรือสถำบนัสำมำรถจัดกำรศึกษำ

ตำมวรรคหน่ึงในหลำยรูปแบบรวมกันก็ได้ ท้ังนี้ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันนั้น ต้องมุ่งเน้นกำรจัดกำร

ศึกษำระบบทวิภำคีเป็นส�ำคัญ

 แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ

 3.1 วิธีกำรรับนักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

 3.2 ระหว่ำงนักศึกษำเรียนอยู่ในสถำนศึกษำ กำรย้ำยที่เรียนระหว่ำงปี เมื่อจบกำรศึกษำ

 3.3 ตรวจสอบหลักฐำนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน 

 3.4 นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548
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3.1 วิธีก�รรับนักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ�

 ตรวจสอบหลักฐำนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ 

เข้ำเรียนสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548

 1. สูติบัตร

 2. กรณไีม่มหีลกัฐำนตำมข้อ 1 ให้เรียกหนงัสอืรับรองกำรเกดิ บตัรประจ�ำตัวประชำชน ส�ำเนำทะเบยีน

บ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

 3. กรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1 และ 2 ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือเอกสำร 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

 4. กรณทีีไ่ม่มหีลกัฐำนตำมข้อ 1, 2 และ 3 ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครอง หรอืองค์กรเอกชน ท�ำบนัทกึแจ้ง

ประวัติบุคคลเป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

 5. กรณีท่ีไม่มบุีคคลหรอืองค์กรเอกชนตำมข้อ 4 ให้ซักถำมประวติับคุคลผูม้ำสมัครเรยีนหรอืผูที้เ่กีย่วข้อง 

เพื่อน�ำมำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

หม�ยเหต ุ: กรณีทีนั่กศึกษำยงัศึกษำอยูใ่นสถำนศกึษำ และปรำกฏว่ำมหีลกัฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎร

มำแสดงภำยหลงั ให้สถำนศกึษำแก้ไขหลกัฐำนทำงกำรศกึษำให้เป็นไปตำมหลกัฐำนดังกล่ำว โดยถือปฏบัิติตำมระเบยีบ

กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรนั้น โดยให้น�ำเอำแนวปฏิบัติของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำใช้โดยอนุโลม
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3.2 ระหว่�งนักศึกษ�เรียนอยู่ในสถ�นศึกษ�

 ระหว่ำงที่นักศึกษำผู้ที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยศึกษำอยู่ให้สถำนศึกษำปฏิบัติ ดังนี้

 ก. ลงหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ของนักศึกษ�

  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน  

ในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้

  (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษำ  

ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

  (2) ในกรณีท่ีเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษำ 

ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น 

ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยบันทึกไว้เฉพำะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษำโดยบันทึก 

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

 ข. ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมหรือแก้วัน เดือน ปีเกิด

  กรณีที่มีเอกสำรหลักฐำนใหม่มำแสดงตำมข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้ 

วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

  กรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลำด ไม่ตรงกับควำมเป็นจริงด้วยเหตุที่

  1. เจ้ำหน้ำทีข่องสถำนศกึษำเขยีนผดิพลำดหรอืเขยีนตกให้หวัหน้ำสถำนศกึษำเป็นผูแ้ก้ให้ถกูต้อง

ตำมควำมเป็นจรงิในหลกัฐำน และกำรแก้ไขเพิม่เติมให้ขดีฆ่ำด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณตีแล้วเขยีนเติมลงใหม่

ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนำมผู้แก้และวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษำผิดพลำดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องขอ 

จะต้องส่งค�ำร้องตำมแบบท้ำยระเบยีบนี ้และเอกสำรหลกัฐำนมำแสดงต่อสถำนศกึษำ เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ

วินิจฉัยวัน เดือน ปีเกิดตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ ดังนี้ คือ

   (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด

   (ข) ถ้ำหำกเอกสำรหลกัฐำนตำมข้อ (ก) สญูหำยหรือถกูท�ำลำยก็ให้ส่งเอกสำรอืน่ ๆ ทีห่น่วยรำชกำร

ออกให้ เช่น ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนทหำร ทะเบียนคนต่ำงด้ำว บัตรประจ�ำตัวประชำชน

   (ค) ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ข) ที่หน่วยรำชกำรออกให้นั้น วัน เดือน ปี

เกิดไม่ตรงกัน ให้พิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นรำย ๆ ไป

  3. เมือ่ทำงสถำนศกึษำได้พจิำรณำวนิจิฉัยเอกสำรตำมข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ท�ำกำรสอบสวน

ตำมข้อ  (ค) แล้วถ้ำปรำกฏชัดแจ้งว่ำ วัน เดือน ปีเกิดผิดพลำด ไม่ตรงกับหลักฐำนควำมเป็นจริง ให้ท�ำรำยงำน

ส่งค�ำร้องขอแก้วนั เดอืน ปีเกดิ พร้อมด้วยเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น และส�ำเนำกำรสอบสวน (ถ้ำม)ี ไปตำมระเบยีบ

รำชกำรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแก้ไข เป็นรำย ๆ ไป

(หม�ยเหตุ: กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้นำ�เอ�ก�รดำ�เนินก�รต�มข้อ 2 ม�ใช้โดยอนุโลม)
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3.3 ก�รย้�ยที่เรียนระหว่�งปี

 ก. สถ�นศกึษ�จะต้องอำ�นวยคว�มสะดวกให้กบันกัศกึษ�ทีมี่คว�มประสงค์ขอย้�ยทีเ่รียน มขีัน้ตอน

ก�รปฏิบัติ ดังนี้

  1. นักศึกษำท่ีมีควำมประสงค์ขอย้ำยที่เรียน จะต้องติดต่องำนทะเบียนของสถำนศึกษำขอรับ 

ผลกำรเรียนเพื่อน�ำไปติดต่อขอเข้ำรับกับสถำนศึกษำแห่งใหม่

  2. สถำนศกึษำแห่งใหม่ตอบรบักำรเข้ำเรยีนให้นกัศกึษำยืน่ค�ำร้องขอลำออก พร้อมทัง้ขอใบรบัรอง

ผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ

 (กรณเีป็นหลกัฐำนทำงกำรศกึษำเป็นรำยบคุคล เช่น สมดุประจ�ำตวันกัเรยีน นกัศกึษำ ใบส่งตวัประกำศนยีบตัร 

เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ ตำมข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย หลักฐำนในกำรรับ

นักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548)
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3.4  เมื่อจบก�รศึกษ�

 ด�ำเนินกำรออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้นักศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรเช่นเดียวกับนักศึกษำ 

ผู้มีสัญชำติไทยตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยใบสุทธิของสถำนศึกษำและหนังสือรับรองควำมรู้ของ

สถำนศึกษำ พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรออกประกำศนียบัตร พ.ศ. 2539

 กรณีเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษำใบส่งตัว 

ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ ตำมข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย 

หลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548



4. ก�รอุดมศึกษ�
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 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แบ่งกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแบ่งเป็นสองระดับ 

คือ ระดับต�่ำกว่ำปริญญำและระดับปริญญำ ซึ่งแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีสถำนะ 

ทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยในระดับอุดมศึกษำแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ

 3.1 วิธีกำรรับนักศึกษำ เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

 3.2 ระหว่ำงนักศึกษำเรียนอยู่ในสถำนศึกษำ

 3.3 กำรย้ำยที่เรียนระหว่ำงปี

 3.4 เมื่อจบกำรศึกษำ

4.1 วิธีก�รรับนักศึกษ� เข้�เรียนในสถ�นศึกษ�

 ด�ำเนินกำรรับนักศึกษำตำมระเบียบและข้อบังคับของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งทั้งกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรีเท่ำที่ไม่ขัดกับแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 ก. คุณสมบัติของนักศึกษ�แรกเข้�ในระบบกล�ง 

  1. ด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ  

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ซึ่งหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ด�ำเนินกำรตำมข้อ 6 แห่งระเบียบ ฯ ดังนี้

   1.1 สูติบัตร

   1.2 กรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 1.1 ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชน 

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

   1.3 กรณทีีไ่ม่มหีลกัฐำนตำมข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เรยีกหลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรออกให้ หรอืเอกสำร

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

   1.4 กรณีท่ีไม่มหีลกัฐำนตำมข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครอง หรอืองค์กรเอกชน

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

   1.5 กรณีท่ีไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตำมข้อ 1.4 ให้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัครเรียน 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

หม�ยเหตุ : กรณีท่ีนักศึกษำยังศึกษำอยู ่ในสถำนศึกษำ และปรำกฏว่ำมีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรทะเบียนรำษฎรมำแสดงภำยหลังให้สถำนศึกษำแก้ไขหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักฐำนดังกล่ำว 

โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรนั้น โดยให้น�ำเอำแนวปฏิบัติของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำใช้โดยอนุโลม
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  2. ส�ำเร็จขั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง หรือ

  3. ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัอนปุรญิญำ หรือเทยีบเท่ำ หรือระดับปริญญำตรี หรือเทยีบเท่ำจำกสถำบัน

กำรศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง

  4. เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

  5. ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

  6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมและเคำรพ

กฎหมำย

  7. มีคุณสมบัติในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมข้อก�ำหนดเฉพำะของแต่ละสำขำวิชำ 

 ข. ก�รเข้�เป็นนักศึกษ�

  กำรสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำเข้ำเป็น

นักศึกษำนั้นให้ด�ำเนินกำรตำมประกำศของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งและส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำเท่ำท่ีไม่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน

ในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548

 ค. ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�

  ให้ด�ำเนินกำรตำมประกำศของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งและส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ และตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548
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4.2 ระหว่�งนักศึกษ�เรียนอยู่ในสถ�นศึกษ�

 ระหว่�งท่ีนกัศกึษ�ผูท้ีไ่ม่มหีลกัฐ�นทะเบยีนร�ษฎรหรอืไม่มสีญัช�ตไิทยศกึษ�อยูใ่ห้สถ�นศกึษ�ปฏบิตัดิงันี้

 ก. ลงหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�ของนักศึกษ�

  ให้ปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนกัเรียน นกัศกึษำเข้ำเรียน ใน

สถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้

  (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 

ใบส่งตัว ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ

  (2) ในกรณทีี่เป็นหลกัฐำนทำงกำรศึกษำเป็นหลักฐำนรวมที่ใช้บันทกึขอ้มูลของนักเรียน นักศึกษำ 

ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น 

ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยบันทึกไว้เฉพำะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษำโดยบันทึก 

ลงในช่องหมำยเหตุพร้อมลงนำมก�ำกับข้อควำมว่ำ “ไม่มีหลักฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร”

 ข. ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมหรือแก้วัน เดือน ปีเกิด

  กรณีที่มีเอกสำรหลักฐำนใหม่มำแสดงตำมข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้ 

วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

  กรณีแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลำด ไม่ตรงกับควำมเป็นจริงด้วยเหตุที่

  1. เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำเขียนผิดพลำดหรือเขียนตกให้หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้แก้ให้ถูกต้อง

ตำมควำมเป็นจริงในหลักฐำน และกำรแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่ำด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่

ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนำมผู้แก้และวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  2. ในกรณีท่ีวนั เดอืน ปีเกิดของนักเรยีนและนกัศึกษำผดิพลำดและมผีูร้้องขอให้แก้ ผูร้้องขอจะต้อง

ส่งค�ำร้องตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ และเอกสำรหลักฐำนมำแสดงต่อสถำนศึกษำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

วินิจฉัยวัน เดือน ปีเกิดตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ ดังนี้ คือ

   (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด

   (ข) ถ้ำหำกเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ก) สูญหำยหรือถูกท�ำลำยก็ให้ส่งเอกสำรอื่นๆ ที่หน่วยรำชกำร

ออกให้ เช่น ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนทหำร ทะเบียนคนต่ำงด้ำว บัตรประจ�ำตัวประชำชน

   (ค) ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำเอกสำรหลกัฐำนตำมข้อ (ข) ทีห่น่วยรำชกำรออกให้นัน้ วนั เดือน ปีเกดิ 

ไม่ตรงกัน ให้พิจำรณำข้อเท็จจริง เป็นรำย ๆ ไป

  3. เมือ่ทำงสถำนศกึษำได้พจิำรณำวนิจิฉยัเอกสำรตำมข้อ 2 (ก) หรอื 2 (ข) หรอืได้ท�ำกำรสอบสวน

ตำมข้อ 2 (ค) แล้วถ้ำปรำกฏชดัแจ้งว่ำ วัน เดือน ปีเกิดผิดพลำด ไม่ตรงกับหลักฐำนควำมเป็นจริง ให้ท�ำรำยงำน

ส่งค�ำร้องขอแก้วนั เดอืน ปีเกดิ พร้อมด้วยเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น และส�ำเนำกำรสอบสวน (ถ้ำม)ี ไปตำมระเบยีบ

รำชกำรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแก้ไขเป็นรำยๆ ไป

(หม�ยเหตุ : กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้นำ�เอ�ก�รดำ�เนินก�รต�มข้อ 2 ม�ใช้โดยอนุโลม)
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4.3 ก�รย้�ยที่เรียนระหว่�งปี

 ก. สถ�นศึกษ�จะต้องอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับนักศึกษ�ที่มีคว�มประสงค์ขอย้�ยที่เรียน

มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ ดังนี้

  1. นักศึกษำท่ีมีควำมประสงค์ขอย้ำยที่เรียน จะต้องติดต่องำนทะเบียนของสถำนศึกษำ ขอรับ 

ผลกำรเรียนเพื่อน�ำไปติดต่อขอเข้ำรับกับสถำนศึกษำแห่งใหม่

  2. สถำนศกึษำแห่งใหม่ตอบรบักำรเข้ำเรียนให้นกัศกึษำยืน่ค�ำร้องขอลำออก พร้อมทัง้ขอใบรับรอง

ผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ

 (กรณีเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษำ ใบส่งตัว 

ประกำศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ ตำมข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย 

หลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548)

4.4 เมื่อจบก�รศึกษ�

 ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ว่ำด้วย กำรศึกษำ ระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำของแต่ละ

สถำบันอุดมศึกษำ กรณีเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เช่น ประกำศนียบัตร หรือหลักฐำน 

กำรจบหลักสูตรใบแสดงผลกำรเรียน เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมำยเหตุใด ๆ ตำมข้อ 9 (1) แห่งระเบียบ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548



5. สถ�นศึกษ�อื่น ๆ
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 กรณีสถำนศึกษำอื่น นอกเหนือจำก 4 ประเภทข้ำงต้น หำกเป็นสถำนศึกษำในควำมหมำยของ 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542

ฯลฯ

ม�ตร� 4

 “สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์กำรเรียน วิทยำลัย 

สถำบัน มหำวิทยำลัย หน่วยงำนกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนำจหน้ำที ่

หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ

ฯลฯ

ม�ตร� 21

 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐ อำจจัดกำรศึกษำเฉพำะทำง 

ตำมควำมต้องกำรและควำมช�ำนำญของหน่วยงำนนั้นได้ โดยค�ำนึงถึงนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของชำติ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

 จะต้องปฏบิตัติ�มระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�รว่�ด้วยหลกัฐ�นในก�รรบันกัเรยีน นกัศกึษ�เข้�เรยีน

ในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2548 ซึ่งวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 

ข้อบังคับของสถำนศึกษำนั้น และให้น�ำแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 4 ประเภทข้ำงต้นมำใช้โดยอนุโลม





สถ�นะและสทิธิท�งกฎหม�ย
ของบุคคลที่ไม่มีหลักฐ�น 
ท�งทะเบียนร�ษฏรหรือ
ไม่มีสัญช�ติไทย

ภ�คผนวก

ก
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1.   สถ�นะของบุคคลต�มกฎหม�ยรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2560

ฯลฯ

ม�ตร� 4

 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลย่อมได้รับควำมคุ้มครอง

ม�ตร� 27

 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำยมีสิทธิและเสรีภำพและได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน... 

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่ำด้วยเหตุควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิดเชื้อชำติ... 

สถำนะของบุคคล...จะกระท�ำมิได้

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948

ฯลฯ

ข้อ 6

 “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรยอมรับนับถือว่ำเป็นบุคคลตำมกฎหมำยในทุกสถำนที่”

ฯลฯ

                                

 ประเทศไทยยอมรับปฏิญญำนี้  ตั้งแต่ในวันที่ 10 ธันวำคม  พ.ศ. 2491  (ค.ศ. 1948)

กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)

ฯลฯ 

ข้อ 24

1.  เดก็ทกุคนย่อมมสีทิธใินมำตรกำรต่ำง ๆ เพือ่กำรคุม้ครองเท่ำทีจ่�ำเป็นแก่สถำนะแห่งผูเ้ยำว์ ในส่วนของ

ครอบครัวของตน สังคม และรัฐ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติอันเนื่องจำกเชื้อชำติ ผิว เพศ ภำษำ 

ศำสนำ เผ่ำพันธุ์แห่งชำติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือก�ำเนิด

2. เด็กทุกคนย่อมมีหลักฐำนทำงทะเบียนทันทีที่ถือก�ำเนิดและย่อมได้รับกำรตั้งชื่อ

3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชำติ



95

 

อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989

ฯลฯ

 

ข้อ 7

1.  เดก็จะได้รบักำรจดทะเบียนทนัทหีลงักำรเกดิ และจะมสีทิธทิีจ่ะมชีือ่นบัแต่เกดิ และสทิธทิีจ่ะได้สญัชำติ 

และเท่ำที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับกำรดูแลเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำของตน

2.  รัฐภำคีจะประกันให้มีกำรปฏิบัติตำมสิทธิเหล่ำนี้ตำมกฎหมำยภำยในและพันธกรณีของรัฐภำคี 

ที่มีอยู่ภำยใต้ตรำสำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู ่

ในสถำนะไร้สัญชำติ

      ฯลฯ
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2.  สถ�นะและสิทธิของบุคคลต�ม พ.ร.บ. ก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534 และ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

 2.1 ก�รรับรองก�รเกิด

  2.1.1 รับรองขณะเกิด (มำตรำ 23)

   ท.ร. 1/1 = หนังสือรับรองกำรเกิดที่ผู ้ท�ำคลอดออกให้กับเด็กทุกคน ทุกสัญชำติ  

ที่เกิดในสถำนพยำบำล ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน

  2.1.2 รับรองหลังเกิด (มำตรำ 20/1)

   ท.ร. 20/1 = หนังสือรับรองกำรเกิดที่นำยทะเบียนออกให้คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน 

หรือทะเบียนประวัติ แต่ไม่มีสูติบัตร และมีเหตุจ�ำเป็นต้องใช้หลักฐำนกำรเกิด

 2.2 ประเภทของทะเบียนบ้�น

  2.2.1 ท.ร. 14 ส�ำหรับลงรำยกำรบุคคลสัญชำติไทยและคนต่ำงด้ำวที่มีสิทธิอำศัยเป็นกำรถำวร

ในประเทศไทย (ต่ำงด้ำวมีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญคนต่ำงด้ำว)

  2.2.2 ท.ร. 13 ส�ำหรับลงรำยกำรคนต่ำงด้ำว 2 ประเภทได้แก่

   • คนที่เข้ำเมืองถูกต้องและได้รับอนุญำตให้อยู่ชั่วครำว

   • คนท่ีได้รับผ่อนผันให้อยู่อำศัยเป็นกรณีพิเศษเฉพำะเร่ือง เฉพำะกลุ่มที่ รมว.มท. 

ประกำศก�ำหนด (มำตรำ 38 วรรคแรก)

 2.3 ก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติของบุคคล

  ก. ทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย

   1. กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง 3 สัญชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี

   2. กลุ่มคนต่ำงด้ำวและบุตรคนต่ำงด้ำวที่เกิดในประเทศไทย

  ข. ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน

   “บุคคลท่ีไม่มสีถำนะทำงทะเบียน” หมำยถงึ บคุคลทีอ่ยูอ่ำศยัเป็นหลกัแหล่งในรำชอำณำจักร 

แต่ไม่มีรำยกำรในทะเบียนรำษฎร

   1. กลุ ่มบุคคลตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลตำมมต ิ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 จ�ำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

   กลุ่ม 1 ชนกลุ่มน้อยที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำนำนแต่ตกกำรส�ำรวจ

    กลุ่ม 2 เด็กนักเรียน นักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำเล่ำเรียนอยู่ในสถำนศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน  

   กลุ่ม 3 กลุ่มบุคคลที่ไร้รำกเหง้ำไม่ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดทิ้ง

    กลุ่ม 4 บุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ

   กลุ่ม 5 แรงงำนต่ำงด้ำวสญัชำติพม่ำ ลำว และกมัพูชำท่ีมปัีญหำไม่สำมำรถส่งกลบัประเทศต้นทำง

   กลุ่ม 6 คนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกกลุ่ม 1 - 5
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   2. กลุ่มท่ีไม่อำจรับแจ้งกำรเกิดตำมมำตรำ 19 มำตรำ 19/1 และ มำตรำ 19/3 เนื่องจำก 

ไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติได้

   3. กลุ่มที่อ้ำงว่ำเป็นผู้มีสัญชำติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน แต่ไม่อำจพิสูจน์สถำนะ 

กำรเกิดและสัญชำติได้

   4. กลุ ่มคนที่ไม่มีสัญชำติไทยอื่น ๆ ตำมมำตรำ 38 วรรคสอง ของพระรำชบัญญัต ิ

กำรทะเบียนรำษฎร แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

 2.4 ก�รบันทึกสถ�นะของบุคคลในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร

  กำรทะเบียนรำษฎร หมำยถึง กำรบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ของบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด 

สัญชำติ เป็นต้น เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงข้อเท็จจริงและตัวตนในทำงกฎหมำย โดยกำรบันทึกจะเริ่มต้น 

ตั้งแต่เกิด จนถึงแก่ควำมตำย 

  กำรบันทึกในทะเบียนบ้ำน/ทะเบียนประวัติ

  O คนสัญชำติไทยและคนต่ำงด้ำวได้รับสิทธิอำศัยอยู่ถำวร (ใบส�ำคัญถิ่นท่ีอยู่หรือใบส�ำคัญ 

ประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว) ได้รับกำรบันทึกในทะเบียนบ้ำนเล่มปกน�้ำเงิน (ท.ร. 14)

  O คนต่ำงด้ำวท่ีได้รับอนุญำตให้อำศัยอยู่เป็นกำรชั่วครำว (พำสปอร์ต วีซ่ำ) หำกประสงค์ 

ก็สำมำรถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนเล่มปกสีเหลือง (ท.ร. 13)

  O คนต่ำงด้ำวได้รับกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู ่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษหำกผ่อนผัน 

มรีะยะเวลำต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป หรอืกรณีส่งกลบัประเทศต้นทำงไม่ได้ ต้องขอเพิม่ช่ือในทะเบยีนบ้ำนเล่มปกสเีหลอืง 

(ท.ร. 13)

  O หำกผ่อนผันต�่ำกว่ำ 5 ปี จะได้รับกำรบันทึกเข้ำในทะเบียนประวัติ  (ท.ร. 38, ท.ร. 38 ก) 

แล้วแต่กรณี คนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมำยจะได้รับกำรบันทึกในทะเบียนประวัติประเภท 

ท.ร. 38 ก
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3.  แนวท�งก�รเข้�ถึงสถ�นะและสิทธิของบุคคล

 3.1 ก�รแจ้งก�รเกิด     

  3.1.1 เด็กที่เกิดในสถ�นพย�บ�ล ต้องทำ�อย่�งไร?

   พ่อหรือแม่ของเด็กติดต่อขอหนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร. 1/1) จำกโรงพยำบำล สถำนีอนำมัย 

หรือคลินิค (ทั้งรัฐและเอกชน) ที่เด็กเกิดพ่อหรือแม่ของเด็กน�ำส�ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส�ำเนำทะเบียนประวัติ 

บัตรประจ�ำตัวและหนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร. 1/1) ไปยื่นเรื่องขอแจ้งกำรเกิดต่อนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน 

นับแต่วันที่เด็กเกิด โดยถ้ำโรงพยำบำล สถำนีอนำมัย หรือคลินิกที่เด็กเกิดต้ังอยู่ในเขตอ�ำเภอหรือเทศบำลใด 

ก็ไปยื่นเรื่องที่อ�ำเภอ หรือเทศบำลนั้น เมื่อนำยทะเบียนรับแจ้งกำรเกิดแล้วจะออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้

  3.1.2 เด็กที่เกิดนอกสถ�นพย�บ�ล ต้องทำ�อย่�งไร?

   พ่อหรือแม่หรือเจ้ำบ้ำนที่มีกำรเกิดเป็นผู้แจ้งกำรเกิด

   ถ้ำเด็กเกิดในท้องที่หมู ่บ้ำนไหนให้แจ้งกำรเกิดต่อผู ้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนนั้นภำยใน 

15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด และขอรับใบรับแจ้งกำรเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้ำ) ไปยื่นเรื่องต่อนำยทะเบียนที่อ�ำเภอ 

เพื่อรับแจ้งกำรเกิด และออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้ถ้ำเด็กเกิดในเขตเทศบำลที่มีผู้ใหญ่บ้ำนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 

เด็กที่เกิดในหมู่บ้ำน

   ถ้ำเดก็เกดิในเขตเทศบำลทีไ่ม่มผีูใ้หญ่บ้ำน ให้แจ้งกำรเกดิต่อนำยทะเบียนของเทศบำลนัน้

โดยน�ำส�ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส�ำเนำทะเบียนประวัติ บัตรประจ�ำตัว และควรน�ำผู้ท�ำคลอดหรือพยำนบุคคลที่

เห็นกำรเกิดของเด็กไปด้วย เพื่อให้นำยทะเบียนรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้

  3.1.3 ผู้ที่ไม่ได้แจ้งก�รเกิดและต้องก�รแจ้งก�รเกิด ต้องทำ�อย่�งไร?

   เจ้ำตัว (ที่บรรลุนิติภำวะ) พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเจ้ำบ้ำนท่ีมีกำรเกิดเป็นผู้แจ้งกำรเกิด 

นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งกำรเกิด (ท.ร. 100) ให้ผู้แจ้งนำยทะเบียน รวบรวม

หลักฐำนเสนอให้นำยอ�ำเภอพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติ

   - ถ้ำมีสญัชำติไทย ให้ออกสตูบิตัร (ท.ร. 2) ให้แก่ผูแ้จ้ง และเพิม่ชือ่เข้ำในทะเบยีนบ้ำน (ท.ร. 14)

   - ถ้ำไม่ได้สัญชำติไทยหรือไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดหรือสัญชำติได้ให้จัดท�ำทะเบียน

ประวัติส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

 3.2 ก�รออกหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร. 20/1)

  (ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีสูติบัตรและมีควำมจ�ำเป็นต้องมีหนังสือรับรองกำรเกิด)

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในก�รร้องขอ

  3.2.1 เกดิในประเทศไทย แต่ไม่ได้แจ้งกำรเกดิ หรือแจ้งกำรเกดิแล้วแต่ไม่ได้สูติบตัร หรอืสติูบตัร

ช�ำรุดสูญหำย และไม่สำมำรถคัดส�ำเนำได้

  3.2.2 มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ
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   พย�นหลักฐ�นที่ใช้

   1. ส�ำเนำทะเบยีนบ้ำน (ท.ร. 14 หรอื ท.ร. 13) หรอืส�ำเนำทะเบยีนประวตั ิ(เช่น ท.ร. 38 

ท.ร. 38/1, ท.ร. 38 ก, ท.ร. 38 ข เป็นต้น)

   2. เอกสำรหลักฐำนแสดงว่ำเกิดในประเทศไทย (ถ้ำมี)

   3. พยำนบุคคลผู้น่ำเชื่อถือ 2 คน

   4. รูปถ่ำย ขนำด 2 นิ้ว 2 รูป 

   ยื่นที่ไหน

   ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นท่ีผู้นั้นเกิด หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 

ทะเบียนประวัติ หรือมีภูมิล�ำเนำปัจจุบัน ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรไม่เกิน 105 วัน

 3.3 ก�รมีชื่อในทะเบียนบ้�นของคนสัญช�ติไทย

  3.3.1 ก�รมีชื่อโดยผ่�นก�รแจ้งก�รเกิด

   เมื่อบุคคลได้รับแจ้งกำรเกิดและได้รับสูติบัตรแล้วนำยทะเบียนจะเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำน

โดยคนที่เกิดในท้องที่ตำมทะเบียนบ้ำนของพ่อแม่จะได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนนั้น แต่ถ้ำเกิดต่ำงท้องที่จะ

ได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนกลำงของส�ำนักทะเบียน กรณีนี้พ่อแม่จะต้องขอแจ้งย้ำยออกเพ่ือน�ำใบแจ้ง 

กำรย้ำยไปแจ้งย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนที่อำศัยอยู่จริง

  3.3.2 ก�รมีชื่อโดยผ่�นก�รยื่นคำ�ร้องขอเพิ่มชื่อ

    3.3.2.1 ต�มระเบยีบสำ�นักทะเบยีนกล�งว่�ด้วยก�รจดัทำ�ทะเบยีนร�ษฎร พ.ศ. 2535

     ส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้แจ้งกำรเกิดและไม่ได้รับกำรบันทึกรำยกำรบุคคล 

ในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร หรือบุคคลที่เคยแจ้งกำรเกิดหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้ำนแล้วแต่เป็นทะเบียนรุ่น

ทีไ่ม่มเีลขประจ�ำตวัประชำชน ซึง่จ�ำแนกประเภทของบุคคลทีส่ำมำรถย่ืนค�ำร้องขอเพิม่ช่ือในทะเบยีนบ้ำนได้ดงันี้

     1. คนไทยที่ตกส�ำรวจทำงทะเบียนรำษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499 (เกิดก่อน 

วันที่ 1 มิถุนำยน 2499)

     2. คนทีม่สูีติบตัร ใบแจ้งกำรย้ำยทีอ่ยู ่หรือทะเบยีนบ้ำนฉบับทีไ่ม่มเีลข 13 หลกั

     3. คนไทยท่ีไปอยู่ต่ำงประเทศเป็นเวลำนำนหรือเกิดต่ำงประเทศแล้วกลับเข้ำมำ 

ในประเทศไทย

     4. คนไทยทีไ่ม่มีหลกัฐำนเอกสำรรำชกำรอะไรเลยทีจ่ะยนืยนัสถำนะของตนเอง

     5. เด็กอนำถำหรอืเดก็ทีถ่กูทอดทิง้ซึง่อยูใ่นอปุกำระของบคุคลหรือหน่วยงำนต่ำงๆ 

     6. คนที่มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแต่ไม่ได้แจ้งกำรเกิด

     7. คนท่ีได้รับสัญชำติไทยโดยผลของกฎหมำย เช่น ได้ถือสัญชำติไทยตำมสำมี 

ได้แปลงสญัชำตเิป็นไทย หรือรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทยสัง่ให้สญัชำติไทย เป็นต้น ย่ืนค�ำร้องตำมแบบ ท.ร. 31 

ท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนำ เว้นแต่กรณีคนที่มีสูติบัตรหรือทะเบียนบ้ำน

ฉบับที่ไม่มีเลข 13 หลักให้ยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรหรือตำมทะเบียนบ้ำนแล้วแต่กรณี
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    หลักฐำนที่จะต้องใช้ประกอบกำรยื่นค�ำร้อง

    1) หลักฐำนเอกสำรรำชกำรที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ที่จะขอเพิ่มชื่อ (ถ้ำมี) 

เช่น หนังสือรับรองกำรเกิด ทะเบียนนักเรียน ส.ด. 9 ส.ด. 43 หนังสือเดินทำง หนังสือส�ำคัญกำรแปลงสัญชำติ 

เป็นต้น

    2) ทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14) ของบ้ำนที่จะเพิ่มชื่อ

    3) บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ�ำตัวอย่ำงอื่นท่ีทำงรำชกำรออกให้ของ

บิดำมำรดำ (ถ้ำมี)

    4) ผลกำรตรวจดีเอ็นเอ (ถ้ำมี)

    5) พยำนบุคคลท่ีน่ำเชื่อถือซ่ึงสำมำรถให้กำรรับรอง และยืนยันตัวบุคคลได้ 

บุคคลที่ได้รับกำรเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14) จะได้เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5  

เว้นแต่คนที่ได้รับสัญชำติไทยโดยผลของกฎหมำยตำม (7) จะได้เลข 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8

    3.3.2.2 ต�มระเบยีบสำ�นักทะเบยีนกล�งว่�ด้วยก�รพจิ�รณ�ลงร�ยก�ร สถ�นะบคุคล

ในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543

     ส�ำหรับชำวเขำ 9 เผ่ำดั้งเดิม (กะเหร่ียง ม้ง ลีซอ อำข่ำ ลำหู่ เมี่ยน ลัวะ ขมุ 

และมลำบรี) ใน 20 จังหวัดพื้นที่สูง ที่มีข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยอันท�ำให้ได้สัญชำติไทย

     ยื่นค�ำร้องขอลงรำยกำรสัญชำติตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย 

กำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 ณ ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ 

ซึ่งตนเองมีภูมิล�ำเนำอยู่ตำมทะเบียนประวัติ ฯ โดยใช้แบบค�ำร้องขอลงรำยกำรในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบ 

ส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง 

พ.ศ. 2543

     หลักฐำนที่จะต้องใช้ประกอบกำรยื่นค�ำร้อง

     1) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวของบิดำและมำรดำ

     2) ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ ฯ ของบิดำและมำรดำ

     3) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว หรือส�ำเนำทะเบียนประวัติ ฯ ของบุคคลท่ีจะขอลง

รำยกำรสัญชำติ

     4) หนังสือรับรองกำรเกิดซึ่งออกโดยโรงพยำบำล สูติบัตร หนังสือ รับรอง 

สถำนที่เกิดของบิดำและมำรดำ รวมทั้งของบุคคลที่จะขอลงรำยกำรสัญชำติ ทะเบียนส�ำรวจบัญชีบุคคล 

ในบ้ำน (ท.ร.ชข.) รับรองส�ำเนำโดยศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำหรือศูนย์พัฒนำสังคม

     5) เอกสำรยืนยันตัวบุคคลอื่น ๆ เช่น บัตรประจ�ำตัวนักเรียน บัตรประจ�ำตัว

ลูกเสือชำวบ้ำน เป็นต้น

     6) พยำนบุคคลที่สำมำรถยืนยันข้อเท็จจริงอันท�ำให้ได้สัญชำติไทย เช่น ยืนยัน

ว่ำผู้ร้องเกิดในไทย
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  3.3.3 ก�รมีชื่อโดยผ่�นก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะ (ตำมมำตรำ 23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชำติ  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)

    บุคคลที่จะได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 ได้แก่ ผู้ที่เกิดในประเทศไทย ก่อนวันที่ 26 

กุมภำพันธ์ 2535 โดยขณะเกิดมีพ่อและแม่เป็นคนตำ่งด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืง หรอืได้รบัอนญุำตให้อำศยัอยูเ่พียงชัว่ครำว (มพีำสปอร์ต วซ่ีำ) หรือได้รับผ่อนผนัให้

อำศยัอยูไ่ด้เป็นกรณีพิเศษ (ชนกลุม่น้อย) รวมถงึบตุรของบคุคลนัน้ทีเ่กดิในประเทศไทย ก่อนวนัที ่28 กุมภำพนัธ์ 2551 

และไม่ได้สัญชำติไทยเนื่องจำกพ่อและแม่ไม่ได้สัญชำติไทย โดยกฎหมำยก�ำหนดเง่ือนไขว่ำผู้ท่ีจะได้สัญชำติไทย

ต้องมีรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร มีภูมิล�ำเนำอำศัยอยู่จริงในประเทศไทยและมีควำมประพฤติด ี

หรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศ

    ยื่นค�ำร้องตำมแบบค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ

หรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนำอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ

    หลักฐำนที่จะต้องใช้ประกอบกำรยื่นค�ำร้อง

    1) สูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร. 1/1, ท.ร. 20/1) หรือหนังสือรับรอง 

สถำนที่เกิด

    2) ทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38, ท.ร. 38/1,  

ท.ร. 38 ก หรือ ท.ร. 38 ข)

    3) รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว จ�ำนวน 1 รูป

    4) บัตรประจ�ำตัวที่ส�ำนักทะเบียนออกให้ (ถ้ำมี)

    5) เอกสำรที่หน่วยงำนหรือองค์กรต่ำง ๆ ออกให้เพื่อรับรองควำมประพฤติ หรือกำรท�ำ 

คุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ำมี)

    6) พยำนบุคคลที่น่ำเชื่อถือซึ่งสำมำรถให้กำรรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

     เมื่อนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้รับค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทย 

ในทะเบียนบ้ำนพร้อมด้วยพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ขอตำมกฎหมำยก�ำหนดแล้ว 

จะรวบรวมน�ำเสนอนำยอ�ำเภอเพื่อพิจำรณำ หำกได้รับอนุญำตให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยตำมที่ขอ ค�ำขอนั้น 

จะถูกส่งไปให้กรมกำรปกครองก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักให้ โดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์ 

ออนไลน์ จำกนั้นนำยทะเบียนจะท�ำกำรเปลี่ยนสถำนะของบุคคลโดยจ�ำหน่ำยรำยกำรเดิมที่ไม่ได้สัญชำติไทย 

แล้วเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14) ลงรำยกำรสัญชำติเป็น “ไทย” ส�ำหรับผู้ที่มีอำยุต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป 

จะต้อง ยื่นขอท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนด้วย

   บุคคลท่ีได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 นี้จะได้เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักขึ้นต้นด้วย 

เลข 8 และเลขในหลักที่ 6 และหลักที่ 7 จะเป็นเลข 73
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 3.4 ก�รแก้ไขปัญห�เรื่องสถ�นะของบุคคลต�มกฎหม�ยในกลุ่มผู้ด้อยโอก�ส

  ได้แก่ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีไม่ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดท้ิง และคนไร้รำกเหง้ำ

สำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำยวิธีเพื่อให้มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรตำมกฎหมำย

  3.4.1 พบเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำอำยุประมำณไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง ให้ผู้พบน�ำตัวเด็ก

ไปส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง (ปลัดอ�ำเภอ) หรือเจ้ำหน้ำท่ีของกระทรวงกำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ท้องที่ที่พบเด็ก ซึ่งจะท�ำให้เด็กได้รับแจ้งกำรเกิดโดยเจ้ำหน้ำที่ พม. เป็นผู้แจ้ง

กำรเกิดที่ส�ำนักทะเบียนท้องที่ที่พบเด็ก

  3.4.2 ผู้อุปกำระเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำอำยุประมำณไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง 

ก็สำมำรถยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้ำนได้ที่ส�ำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิล�ำเนำ

  3.4.3 เด็กเร่ร่อน เด็กก�ำพร้ำไม่ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดทิ้งมีอำยุไม่เกิน 18 ปี ถ้ำเด็กอยู่

ในกำรอุปกำระดแูลของสถำนสงเครำะห์ของทำงรำชกำร หรอืสถำนสงเครำะห์ของเอกชนตำมรำยชือ่ทีก่ระทรวง

มหำดไทยประกำศ สำมำรถจะแจ้งกำรเกิดได้โดยหัวหน้ำหน่วยงำนนั้น ๆ เป็นผู้แจ้งกำรเกิดที่ส�ำนักทะเบียน 

ท้องที่ที่หน่วยงำนนั้นตั้งอยู่ หรือถ้ำไม่อำจแจ้งได้ด้วยตนเองก็สำมำรถมอบหมำยให้ผู้อื่นแจ้งกำรเกิดแทนได้

  3.4.4 สถำนสงเครำะห์ของเอกชนที่ให้กำรสงเครำะห์ดูแลเด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่มีรำยชื่อ 

อยู่ในประกำศกระทรวงมหำดไทย จะไม่สำมำรถแจ้งกำรเกิดให้กับเด็กในกำรสงเครำะห์ได้ แต่หัวหน้ำหน่วยงำน

สำมำรถยืน่ค�ำร้องขอเพิม่ชือ่เดก็ในทะเบยีนบ้ำนของสถำนสงเครำะห์ได้ทีส่�ำนกัทะเบยีนท้องทีท่ีผู้่ร้องมภีมิูล�ำเนำ

  3.4.5 คนเร่ร่อนไร้บุพกำรี หรืออำจเรียกว่ำ “คนไร้รำกเหง้ำ”ไม่ว่ำจะอยู่ในกำรสงเครำะห์ดูแล

ของบุคคลหรือหน่วยงำนใดหรือไม่ ก็สำมำรถมีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรได้เพรำะกลุ่มคนไร้รำกเหง้ำจัดอยู่ในกลุ่ม

บุคคลที่มีปัญหำเรื่องสิทธิและสถำนะบุคคลที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 

2548 เพยีงแต่จะต้องผ่ำนกำรส�ำรวจตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และภำยในห้วงระยะเวลำทีก่รมกำรปกครองก�ำหนด

โดยผู้ที่ได้รับกำรส�ำรวจจะได้จัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก ให้

  หม�ยเหต ุเดก็กลุม่ตำมข้อ 3.4.1 และกลุ่มตำมข้อ 3.4.3 ถ้ำมหีลักฐำนว่ำเด็กเกิดในประเทศไทย 

นำยทะเบียนจะออกสูติบัตรหรือใบเกิดให้ และเพ่ิมชื่อเด็กเข้ำในทะเบียนบ้ำน แต่ถ้ำไม่มีหลักฐำนพิสูจน์ว่ำ 

เด็กเกิดในประเทศไทย นำยทะเบียนจะจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักให้

  เดก็กลุม่ตำมข้อ 3.4.2 และกลุม่ตำมข้อ 3.4.4 ถ้ำมีหลกัฐำนว่ำเดก็เกิดในประเทศไทย นำยทะเบียน

จะเพิม่ช่ือเดก็เข้ำในทะเบยีนบ้ำน แต่ไม่ได้สตูบิตัรหรอืใบเกิด แต่ถ้ำไม่มหีลักฐำนพสิจูน์ว่ำ เดก็เกดิในประเทศไทย 

นำยทะเบียนจะจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักให้

  หลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นค�ำร้องตำมข้อ 3.4.2 - 3.4.4

  1) บันทึกกำรรับตัวเด็ก (กรณีกำรแจ้งกำรเกิดเด็กไร้เดียงสำถูกทอดทิ้ง)

  2) หลกัฐำนกำรรบัตวัเดก็ไว้ในกำรอปุกำระดแูล (กรณเีดก็อยูใ่นกำรอปุกำระของสถำนสงเครำะห์)

  3) หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ทิ้งพยำนเอกสำรและวัตถุพยำน (ถ้ำมี)

  4) รูปถ่ำยของเด็ก ขนำด 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป

  5) ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้แจ้งกำรเกิดหรือผู้ยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อ
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  6) พยำนบุคคลที่น่ำเชื่อถือซึ่งสำมำรถให้กำรรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

  7) หนังสือมอบหมำยให้แจ้งแทน (ถ้ำมี)

  เด็กที่ได้รับแจ้งกำรเกิดในสถำนะเป็นคนสัญชำติไทย จะได้เลขประจ�ำตัวประชำชนที่ขึ้นต้น 

ด้วยเลข 2 ถ้ำเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยจะได้เลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7 ส่วนเด็กที่ไม่ได้แจ้งกำรเกิด 

แต่ได้รับกำรเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้ำนในสถำนะเป็นคนสัญชำติไทย จะได้เลขประจ�ำตัวที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และ 

ถ้ำไม่สำมำรถพิสูจน์สถำนะและสัญชำติได้จะเป็นผู้ที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติจะได้เลขประจ�ำตัวที่ขึ้นต้น

ด้วยเลข 0

  ผู้ด้อยโอกำสกลุ่มคนไร้สัญชำติ คนเร่ร่อน จะได้รับกำรส่งเสริมสวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง 

พิทักษ์สิทธิตำมท่ีกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เสนอ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2550

 3.5 ผู้ถือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว

  คนต่ำงด้ำวท่ีได้รบัอนุญำตจำกรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มีถ่ินทีอ่ยูถ่ำวรในประเทศไทย

แล้วไม่ว่ำจะเคยมีสัญชำติของประเทศเดิมหรือไร้สัญชำติ

  1. ด�ำเนินกำรเพื่อรับเอกสำรที่แสดงว่ำมีสิทธิอำศัยในประเทศไทยอย่ำงถำวรและถูกต้อง 

โดยขอรับใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. 16) ที่ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองแห่งที่ตนยื่นค�ำร้อง และขอมีใบส�ำคัญ 

ประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำวที่สถำนีต�ำรวจท้องที่ที่มีภูมิล�ำเนำ

  2. ขอมีชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14) และท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (บัตรพลำสติก

แข็ง สีชมพู โดยเสียค่ำธรรมเนียม 60 บำท) ที่ส�ำนักทะเบียน

  3. เดินทำงได้ท่ัวรำชอำณำจักรไทย โดยไม่ต้องขออนุญำต หำกย้ำยภูมิล�ำเนำต้องแจ้งย้ำยที่อยู่    

ตำมทะเบียนบ้ำน และใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำวต่อส�ำนักทะเบียน และสถำนีต�ำรวจท้องที่ที่ไปอยู่ใหม ่

ตำมล�ำดับ เพื่อแก้ไขเอกสำรให้ถูกต้อง

  4. เดินทำงไปต่ำงประเทศได้โดยขอมีหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ตเล่มสีเหลือง)

  5. เมื่ออำศัยอยู่ในประเทศมีภูมิล�ำเนำตำมทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 13,ท.ร. 14) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 

5 ปี มีสิทธิ์ยื่นค�ำร้องขอแปลงสัญชำติเป็นสัญชำติไทยหำกได้รับสัญชำติไทยครบ 5ปีจะมีสิทธิเลือกตั้ง

   • คนต่ำงด้ำวทัว่ไป ถ้ำอยูต่่ำงจังหวดัยืน่ค�ำร้องได้ทีก่องบงัคบักำรต�ำรวจภธูรจงัหวัดทัว่ประเทศ 

และถ้ำอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ยื่นได้ที่กองบัญชำกำรต�ำรวจสันติบำล

   • คนต่ำงด้ำวทีเ่ป็นชนกลุม่น้อย ซึง่รฐับำลมนีโยบำยให้อยูถ่ำวรแล้ว ถ้ำอยูต่่ำงจงัหวดัยืน่ค�ำร้อง

ได้ที่อ�ำเภอตำมภูมิล�ำเนำและถ้ำอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ยื่นได้ที่กรมกำรปกครอง

  6. บตุรทีเ่กดิในประเทศไทยหลงัจำกทีบ่ดิำและมำรดำได้รบัอนญุำตให้มถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจักร

ไทย จะมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมหลักดินแดน

  7. บุตรที่เกิดต่ำงประเทศ สำมำรถแจ้งกำรเกิดที่สถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทย ณ ประเทศที่เกิด

แต่ไม่ได้สัญชำติไทย
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 3.6 ผู้ถือบัตรประจำ�ตัวซึ่งไม่มีสัญญ�ติไทย (บัตรสีเดิม)

  3.6.1 กลุม่บคุคลทีม่นีโยบำยให้สทิธิอ์ำศัยถำวรในประเทศไทย ส่วนบตุรท่ีเกิดในไทย ให้ได้สัญชำติ

ไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ พ.ร.บ. สัญชำติ มี 14 กลุ่ม

   กลุ่มเชื้อส�ยไทย ได้แก่ กลุ่มผู้อพยพเชื้อสำยไทยจำกจังหวัดเกำะกง กัมพูชำ และกลุ่ม 

ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำเชื้อสำยไทย สำมำรถแปลงสัญชำติแบบพิเศษ (ลดเง่ือนไข เช่น กำรมีถ่ินท่ีอยู่ติดต่อกัน 

5 ปี และยกเว้นค่ำธรรมเนียม)

   กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ (1) กลุ่มอดีตทหำรจีนคณะชำติและจีนฮ่ออพยพพลเรือน (2) กลุ่มไทย

ลือ้ (3) กลุ่มเวียดนำมอพยพ (4) กลุม่ผูพ้ลดัถิน่สญัชำตพิม่ำ (5) กลุม่จีนฮ่ออสิระ (6) กลุม่ชำวเขำ (7) กลุม่บคุคล

บนพื้นท่ีสูง (8) กลุ่มเนปำลอพยพ (9) กลุ่มชำวลำวภูเขำอพยพ (10) กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลำยำ (11) 

กลุ่มม้ง ถ�้ำกระบอก (12) กลุ่มมอแกน

  3.6.2 กลุ่มซ่ึงอยู ่ในระหว่ำงรอกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ยื่นค�ำร้องขอสถำนะ ปัจจุบันรัฐบำล 

มีนโยบำยให้สิทธิอำศัยอยู่ชั่วครำว ได้แก่ (1) กลุ ่มลำวอพยพ (2) กลุ ่มบุคคล/ชุมชนบนพื้นท่ีสูงอพยพ 

เข้ำมำหลงั 3 ตลุำคม 2528 (3) กลุม่ผูห้ลบหนเีข้ำเมอืงจำกพม่ำ (ท�ำงำน/มถีิน่ทีอ่ยู)่ เข้ำเมอืงหลัง 9 มนีำคม 2519 

(4) กลุ่มผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำ (ท�ำงำน/อยู่กับนำยจ้ำง) เข้ำเมืองหลัง 9 มีนำคม 2519 (5) กลุ่มผู้หลบหนี

เข้ำเมืองจำกกัมพูชำเข้ำเมืองหลัง 15 พฤศจิกำยน 2520

แบบบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย

รุปถ่�ยขน�ด
2.5 x 3 ซม.

สำ�นักทะเบียนกล�ง
บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย

0-0000-000000-0

ชื่อ

ชื่อสกุล

เกิดวันที่

ที่อยู่

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

วันออกบัตร วันบัตรหมดอ�ยุ ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียน

กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย

ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับผู้ถือบัตรประจ�ำตัว

1. บัตรนี้มิใช่บัตรประจ�ำตัวประชำชน

2. ให้ใช้บัตรนี้ทุกครั้งในกำรติดต่อส�ำนักทะเบียน

 ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนรัฐ

แบบบัตรประจำ�ตัวบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน

ตร�ครุฑ
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 3.7 ผู้ถือบัตรไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน

  หมำยถึง บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ประกอบด้วย

  1. กลุ่มบุคคลตำมยุทธศำสตร์จัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล (ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548)

  2. บุคคลที่อ้ำงว่ำมีสัญชำติไทย ขอแจ้งกำรเกิดหรือเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้ำน แต่ยังไม่อำจพิสูจน์ 

สถำนะกำรเกิดและสัญชำติได้

   • สทิธอิำศยัและสถำนะบคุคลอยูร่ะหว่ำงกำรก�ำหนดภำยใต้กรอบยทุธศำสตร์ฯ ซ่ึงในปัจจบัุน 

บคุคลเหล่ำนีม้สีทิธอิำศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นกำรชัว่ครำว เพ่ือรอกำรส่งกลับตำมประเทศ กระทรวงมหำดไทย 

เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว เพื่อรอกำรส่งกลับและ 

ก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552

   • เรยีนหนงัสอืได้ตำมระเบยีบกระทรวงศึกษำธกิำรว่ำด้วยหลกัฐำนในกำรรบันกัเรยีน นกัศกึษำ 

เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 และสำมำรถขออนุญำตเดินทำงออกนอกพื้นที่เพื่อไปศึกษำ

   • แม้บัตรผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนจะก�ำหนดอำยุไว้ 10 ปี แต่สิทธิตำมบัตรไม่ใช่ 10 ปี 

แต่ขึ้นอยู่กับนโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับสถำนะและกำรอยู่อำศัยในประเทศไทยของแต่ละกลุ่มบุคคล

   • กำรก�ำหนดและกำรพัฒนำสถำนะบุคคลจะเป็นไปตำมกฎหมำยและนโยบำยของรัฐบำล 

ต่อไป

 3.8 ผู้ไม่มีเอกส�รประจำ�ตัวใด (บัตรสีเดิม)

  1. เตรียมพยำนหลักฐำน (ถ้ำมี) และอำจขอค�ำแนะน�ำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  2. กำรด�ำเนินกำรเพื่อมีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรกรณีอ้ำงว่ำเป็นคนไทยสำมำรถขอแจ้ง 

กำรเกดิ ขอมชีือ่ในทะเบยีนบ้ำนต่อส�ำนกัทะเบยีน โดยต้องมพียำนบคุคล (ดูหวัข้อ “คนไทยขอมชีือ่”) หำกพสิจูน์

สถำนะกำรเกดิและสญัชำตไิม่ได้ จะได้รบักำรจดัท�ำทะเบยีนประวติัและก�ำหนดเลขประจ�ำตวัประชำชน 13 หลัก 

ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0

  ยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักทะเบียน โดยถ้ำมีพยำนหลักฐำนที่พิสูจน์ได้ว่ำเป็นกลุ่มคนต่ำงด้ำวที่สำมำรถ   

มีชื่อในทะเบียนบ้ำนได้ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย (เป็นกลุ่มคนที่ไม่สำมำรถส่งกลับประเทศต้นทำงและ  

ได้รับกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 5 ปี) จะได้รับกำรเพ่ิมชื่อใน ท.ร. 13 แต่ถ้ำไม่มีพยำน

หลักฐำนพิสูจน์ว่ำเป็นกลุ่มดังกล่ำว จะได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน  

13 หลัก ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0

  กรณีเป็นบุคคลตำมกลุ่มยุทธศำสตร์ ฯ ให้เข้ำรับกำรส�ำรวจหรือรอกำรส�ำรวจและจัดท�ำ 

บัตรประจ�ำตัวตำมยุทธศำสตร์ ฯ
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 3.9 ผู้ถือบัตรแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ (พม่� กัมพูช� และล�ว)

  คนต่ำงด้ำวสญัชำตพิม่ำ ลำว และกัมพูชำ ผู้ได้รับอนญุำตให้อยูอ่ำศยัในประเทศไทยได้เป็นชัว่ครำว 

ระหว่ำงรอกำรส่งกลบัโดยมต ิครม. โดยใช้อ�ำนำจตำมมำตรำ 17 ของ พ.ร.บ. คนเข้ำเมอืง พ.ศ. 2522 และอนุญำต

ให้ท�ำงำนในประเทศไทยได้ตำมพระรำชบญัญตักิำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว โดยผูท้ีไ่ด้รับอนญุำต จะต้องไปรำยงำน

ตวัต่อส�ำนกัทะเบยีนเพือ่มรีำยชือ่ในแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวติัของคนต่ำงด้ำว ทีไ่ด้รับอนญุำตให้อยูอ่ำศยั

ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1) โดยผู้ได้รับอนุญำตให้อยู่อำศัยในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ 

หรือมี ท.ร. 38/1 นี้จะต้องขอรับใบอนุญำตท�ำงำนในกิจกำรที่ได้รับอนุญำตตำมมติ ครม.

โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. รำยงำนตัวเพ่ือขอรับ ท.ร. 38/1 ณ ท่ีว่ำกำรอ�ำเภอหรือส�ำนักงำนเขตในพื้นที่ที่ท�ำงำน 

ในระยะเวลำที่ก�ำหนด

  2. ตรวจสุขภำพและท�ำบัตรประกันสุขภำพตำมโรงพยำบำลที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด 

โดยค่ำใช้จ่ำย ในกำรตรวจสุขภำพและท�ำบัตรประกันสุขภำพ 1,900 บำท

  3. น�ำใบรบัรองแพทย์และ ท.ร. 38/1 ทีส่�ำนกังำนจัดหำงำนในแต่ละพ้ืนทีเ่พ่ือขอรับใบอนุญำต 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำ 1,900 บำท

  ในปัจจุบันบัตรประจ�ำตัวแรงงำนต่ำงด้ำวสำมสัญชำติจะมีอำยุสองปี

  ผู้ถือบัตรแรงงำนต่ำงด้ำวจะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรพิสูจน์สัญชำติของประเทศต้นทำงเสียก่อน

หำกไม่ผ่ำนจึงจะสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำสถำนะได้

  ชนกลุม่น้อยท่ีส�ำคญัผดิในข้อเทจ็จรงิ โดยได้รบักำรส�ำรวจจดัท�ำทะเบยีนประวัตแิรงงำนต่ำงด้ำว 

(ท.ร. 38/1) สำมำรถยื่นค�ำร้องเพื่อให้ส�ำนักทะเบียนแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง

 3.10 ก�รให้เลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก

  บคุคลทีไ่ด้รบักำรบนัทกึรำยกำรลงในเอกสำรทะเบยีนรำษฎร จะได้รบักำรก�ำหนดเลข 13 หลกั 

โดยเลขหลักแรกจะมีควำมหมำยบ่งบอกประเภทของบุคคลที่เข้ำสู่ระบบทะเบียนรำษฎรและสัญชำติ 

  เลข 1 หมำยถึง คนสัญชำติไทยที่แจ้งกำรเกิดภำยใน 15 วัน นับแต่วันเกิด 

  เลข 2 หมำยถึง คนสัญชำติไทยที่แจ้งกำรเกิดเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด 

  เลข 3 หมำยถึง คนสญัชำตไิทยและคนต่ำงด้ำวทีม่ชีือ่ในทะเบยีนบ้ำนก่อนกำรให้เลข 13 หลกั

  เลข 4 หมำยถึง คนสัญชำติไทยและคนต่ำงด้ำวที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนด้วยใบแจ้งย้ำยใน

ช่วงกำรให้ เลข 13 หลัก

  เลข 5 หมำยถึง คนสัญชำติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนโดยกำรเพิ่มชื่อภำยหลังช่วงกำรให้ 

เลข 13 หลัก

  เลข 6 หมำยถึง คนซึง่ไม่มสีญัชำติไทยทีไ่ด้รับกำรเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้ำน (กลุม่ท่ีได้รบัอนญุำต 

ให้อยู่ในประเทศไทยชั่วครำว และได้รับผ่อนผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ)



107

  เลข 7 หมำยถึง บุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชำติไทย

  เลข 8 หมำยถึง คนทีไ่ด้สัญชำตไิทยตำมกฎหมำยและคนต่ำงด้ำวทีไ่ด้รบัอนุญำตให้มถีิน่ท่ีอยู่ 

ในประเทศไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน

  เลข 0 หมำยถึง คนซึง่ไม่มสีถำนะทำงทะเบยีนทีไ่ด้รบัส�ำรวจจดัท�ำทะเบยีนประวตัติำมยทุธศำสตร์

กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลตำมมติ ครม. 18 มกรำคม 2548 และคนซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย 

ที่ไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 13) ตำมมำตรำ 38 วรรคสอง

  เลข 00 หมำยถึง แรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองสัญชำติพม่ำ ลำว และกัมพูชำที่ได้รับ 

กำรจัดท�ำ ทะเบียนประวัติและได้รับอนุญำตให้ท�ำงำนตำมมติ ครม. รวมถึงผู้ติดตำมแรงงำน

  กำรมีสถำนะเกี่ยวกับสัญชำติของบุคคลย่อมบ่งบอกถึงควำมเป็นตัวตนในทำงกฎหมำยท่ีจะ 

ส่งผลต่อ กำรมีสิทธิหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน หำกแบ่งคนในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนสัญชำติไทย

กับคนไม่มีสัญชำติไทย
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4.  ก�รได้สัญช�ติไทยต�ม พ.ร.บ. สัญช�ติ พ.ศ. 2535

 ก�รได้สัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยสัญช�ติ มี 2 ประกำร คือ

 1. ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

  พ.ร.บ. สัญช�ติ พ.ศ. 2535

ฯลฯ

  มำตรำ 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิด

  (1) ผู้เกิดโดยบิดำหรือมำรดำเป็นผู้มีสัญชำติไทย ไม่ว่ำจะเกิดในหรือนอกรำชอำณำจักรไทย

  (2) ผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทย ยกเว้นบุคคลตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง

  ค�ำว่ำบิดำตำม (1) ให้หมำยควำมรวมถึงผู้ ซ่ึงได้รับกำรพิสูจน์ว่ำเป็นบิดำของผู้เกิดตำมวิธีกำร          

ท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมีได้จดทะเบียนสมรสกับมำรดำของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรอง 

ผู้เกิดเป็นบุตรก็ตำม

  ซึ่งผู้มีสัญชำติไทยโดยหลักกำรเกิด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1.1 ผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดโดยหลักสำยโลหิต คือ หำกมีพ่อหรือแม่เป็นไทย ลูกก็ได้ไทย 

ตำมพ่อหรือแม่

  1.2 ผู ้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดโดยหลักดินแดน คือ ใครก็ตำมที่เกิดในประเทศไทยย่อมได้ 

สัญชำติไทยเกิดในประเทศไทย เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่เข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง คือ พ่อและแม่ 

เป็นคนต่ำงด้ำวท่ีเข้ำเมืองผิดกฎหมำยหรือมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วครำว (ถือพำสปอร์ต วีซ่ำ บัตรคน 

ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย หรือบัตรแรงงำนต่ำงด้ำว) ท่ีลูกเกิดในประเทศไทยจะไม่ได้สัญชำติไทยตำมหลักดินแดน 

ดังบัญญัติไว้ในมำตรำ 7 ทวิ ดังนี้

  มำตรำ 7 ทวิ ผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทย โดยบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว ย่อมไม่ได้รับสัญชำติ

ไทย ถ้ำในขณะที่เกิดบิดำตำมกฎหมำยหรือบิดำซึ่งมี ได้มีกำรสมรสกับมำรดำหรือมำรดำของผู้นั้นเป็น

  (1) ผู้ที่ได้รับกำรผ่อนผันให้พักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย

  (2) ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำอยู่ในรำชอำณำจักรไทยเพียงชั่วครำว หรือ

  (3) ผู้ที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

  ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจำรณำและสั่งเฉพำะรำยหรือเป็นกำรท่ัวไปให้บุคคลตำมวรรค

หนึ่ง ได้สัญชำติไทยก็ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
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  ผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทยตำมวรรคหนึ่งจะอยู่ในรำชอำณำจักรไทยในฐำนะใด 

ภำยใต้เง่ือนไขใด ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ โดยค�ำนึงถึงควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรและ 

สิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่ำวให้ถือว่ำผู้น้ันเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรไทย 

โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

ข้อสังเกต: ก่อนที่จะมีกำรประกำศใช้ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (ปว. 337) ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  

14 ธันวำคม พ.ศ. 2515 ประเทศไทยมีกำรยึดถือหลักกำรได้สัญชำติโดยหลักดินแดน โดยไม่มี ข้อยกเว้นใด ๆ 

โดย ปว. 337 มีใจควำมส�ำคัญดังนี้ คือ

  “บุคคลท่ีเกิดในรำชอำณำจักรไทยโดยบิดำหรือมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร

ไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืงหรอืบดิำหรอืมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำในรำชอำณำจกัรไทย 

โดยได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่เพียงชั่วครำวหรือเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย บุคคลเหล่ำนี้แม้จะมีสัญชำติไทย  

แต่กม็ไิด้มีควำมจงรกัภกัดต่ีอประเทศไทย เพ่ือป้องกนัและรักษำควำมมัน่คงแห่งชำติ สมควรมใิห้บคุคลดังกล่ำวมี 

หรือได้สัญชำติไทยอีกต่อไป”

  ซึ่งนอกจำก ปว. 337 จะมีผลท�ำให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยพ่อหรือแม่เป็นต่ำงด้ำวที่ไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือมีสิทธิอำศัยชั่วครำว ไม่ได้สัญชำติไทยแล้วยังมีผลย้อนหลังไปถอน  

สัญชำติไทยของบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยที่เกิดจำกพ่อหรือแม่เป็นต่ำงด้ำวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยว่ำด้วย 

คนเข้ำเมอืงหรอืมสีทิธอิำศยัชัว่ครำวอกีด้วย ซ่ึงต่อมำ ปว. 337 ถกูยกเลิกโดยพระรำชบญัญติัสัญชำติ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2535 ซ่ึงต่อมำกลุ่มที่ถูกถอนสัญชำติหรือไม่ได้รับสัญชำติไทย โดยผลของ  

ปว. 337 นัน้ได้รบัสญัชำต ิโดยผลของมำตรำ 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชำติ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2551 ลงวนัที ่27 กมุภำพนัธ์ 

2551 ซึ่งถือว่ำบุคคลกลุ่มน้ีมีสัญชำติไทยนับแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551 เป็นต้นไป รำยละเอียด จะได้กล่ำว 

ต่อไป

 2. ได้สัญช�ติไทยภ�ยหลังก�รเกิด

  กำรได้สญัชำตไิทยภำยหลงักำรเกดิ คอื ขณะเกดิไม่ได้สญัชำตไิทยแล้วมำขอภำยหลงั แบ่งออกเป็น

  ก�รขอถือสัญช�ติโดยก�รสมรสเฉพำะฝ่ำยหญิงเท่ำนั้นที่ขอมีสัญชำติไทยตำมสำมีได้

  ก�รขอแปลงสัญช�ติ จะขอได้ต้องมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น อยู่ในประเทศไทย  

ต่อเนื่องกว่ำ 5 ปี มีอำชีพมั่นคง เป็นต้น

  นอกจำกน้ีกฎหมำยสัญชำติยังก�ำหนดวิธีกำรได้สัญชำติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยเพิ่มเติม

อีก 2 ประกำร คือ

  1. ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำยหรือเป็นกำรทั่วไป 

ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก�ำหนดตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง

  2. ให้สัญชำติไทยให้กลุ่มบุคคลท่ีเสียสัญชำติไทยเพรำะผลของประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 

โดยมำตรำ 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชำติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเนื้อหำ ดังนี้
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  “บรรดำบุคคลที่เคยมีสัญชำติไทยเพรำะเกิดในรำชอำณำจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชำติไทย             

ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวำคม พุทธศักรำช 2515 ข้อ 1 และผู้ท่ีเกิด                 

ในรำชอำณำจักรไทย แต่ไม่ได้สัญชำติไทยตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวำคม 

พุทธศักรำช 2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่ำวที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้

บังคับและไม่ได้สัญชำติไทย 

  ตำมมำตรำ 7 ทว ิวรรคหน่ึง แห่งพระรำชบญัญติัสญัชำต ิพ.ศ. 2508 ซึง่เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ 

สัญชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้ำบุคคลผู้นั้นอำศัยอยู่จริงในรำชอำณำจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐำน 

ทำงทะเบยีนรำษฎร และเป็นผูม้คีวำมประพฤตดิ ีหรือท�ำคณุประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยให้ได้สัญชำติ

ไทย ตัง้แต่วนัทีพ่ระรำชบญัญัตนิีใ้ช้บงัคบั เว้นแต่ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีมคี�ำส่ังอนัมผีลให้เป็นผู้มสัีญชำติไทยแล้วก่อนวนัที่ 

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  เมือ่พ้นก�ำหนดเก้ำสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิีใ้ช้บังคบั ให้ผูมี้คณุสมบตัติำมวรรคหนึง่ยืน่ค�ำขอ

ลงรำยกำรสัญชำติในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรต่อนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนำในปัจจุบัน”



คำ�ถ�ม - ตอบ
ภ�คผนวก

ข
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หมวดที่ 1   นโยบ�ยของรัฐบ�ลไทย

 1. มีม�ตรก�รใดของรัฐบ้�งในก�รแก้ไขปัญห�กรณีที่เด็กนักเรียนไม่มีน�มสกุล

  ตอบ เดก็ท่ีไม่มนีำมสกลุ เกิดได้จำกสำเหตุหลำยประกำร และเกดิได้ท้ังกบัเด็กสัญชำติไทย และเด็ก 

ที่ไม่มีสัญชำติไทย เช่น กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี ซ่ึงอยู่ในกำรอุปกำระ 

ดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญำติ หรืออยู่ในสถำนสงเครำะห์ เพรำะตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ล้วนก�ำหนดหลักกำรเรื่องกำรใช้ชื่อสกุลไว้           

ซึ่งสรุปว่ำ บุตรมีสิทธิใช้ช่ือสกุลของบิดำหรือมำรดำ ซึ่งรวมถึงบิดำมำรดำบุญธรรมด้วย หรืออำจจะใช้ชื่อสกุล 

ร่วมกบัผูอ้ืน่กไ็ด้แต่จะต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกผูท้ีเ่ป็นเจ้ำของนำมสกลุนัน้ และจะต้องจดทะเบยีนตำมกฎหมำย 

ดังน้ัน ถ้ำเด็กไม่มีบิดำมำรดำก็ไม่รู ้ว่ำจะใช้ช่ือสกุลใด เว้นแต่เด็กที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ ซ่ึงบำงแห่งจะมี 

กำรจดทะเบียนตัง้นำมสกลุกลำงของสถำนสงเครำะห์ไว้ หวัหน้ำสถำนสงเครำะห์กส็ำมำรถให้เดก็ในกำรอปุกำระ

ใช้นำมสกุลของสถำนสงเครำะห์ได้

  นอกจำกนี้ยังมีปัญหำที่เกิดกับลูกของคนต่ำงด้ำวบำงคนที่บิดำมำรดำไม่มีนำมสกุล ลูกก็จะไม่มี 

นำมสกุลไปด้วย ส่วนที่เห็นว่ำเด็กต่ำงด้ำวบำงคนมีนำมสกุลและเป็นนำมสกุลไทย ๆ ด้วยนั้น สืบเนื่องมำจำก  

ในขั้นตอนกำรส�ำรวจเพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลนั้น เจ้ำหน้ำที่จะจดบันทึกชื่อ นำมสกุล และประวัติตำมที่ 

ได้รับแจ้งจำกผู้ถูกส�ำรวจซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิง ถ้ำบอกว่ำนำมสกุลอะไรก็จดไปตำมนั้น  

แต่เม่ือจดบนัทกึเป็นทะเบียนแล้วจะมำขอเปลีย่นนำมสกลุใหม่ กรณนีีจ้ะต้องมหีลกัฐำนมำพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิก่อน

จึงจะแก้ไขได้ ส�ำหรับวิธีกำรแก้ไขปัญหำของคนที่ต้องกำรมีนำมสกุลนั้นมีหลำยวิธี เช่น ถ้ำพบว่ำพ่อ หรือแม่  

ผู้ให้ก�ำเนิดเป็นคนที่มีนำมสกุลก็ไปขอแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนรำษฎรให้มีนำมสกุลตำมพ่อหรือแม่ได้ หรือถ้ำเป็น 

บุตรบุญธรรมของใครก็สำมำรถขอใช้นำมสกุลตำมพ่อหรือแม่บุญธรรมได้ หรือคนที่จดทะเบียนสมรสแล้ว  

ก็สำมำรถขอใช้นำมสกลุตำมสำมหีรอืภรรยำกไ็ด้เช่นกัน หรอืคนต่ำงด้ำวทีก่�ำลงัขอสญัชำตไิทย กส็ำมำรถยืน่เรือ่ง

ขอตั้งนำมสกุลไว้ก่อนก็ได้ แต่ยังใช้ไม่ได้จนกว่ำจะได้รับสัญชำติไทยแล้ว จึงจะยื่นเรื่องขอใช้นำมสกุลได้ แต่ถ้ำจะ

ให้คนต่ำงด้ำวในทะเบยีนรำษฎรสำมำรถเปลีย่นชือ่ตวั ตัง้นำมสกลุใหม่ หรอืขอใช้นำมสกลุร่วมกบัคนอืน่ ได้อย่ำง

คนไทยก็คงต้องเสนอแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยชื่อบุคคล

 2. กรณีเด็กที่อ�ศัยอยู่ต�มแนวช�ยแดนไทย เช่น เด็กช�วเขมรที่เดินข้�มช�ยแดนม�เรียน 

แบบไปกลับ เพร�ะติดต�มพ่อแม่หรือผู้ปกครองม�ฝั่งไทยม�ขอเข้�เรียนอย่�งนี้ ถือว่�เป็นเด็กที่ได้รับ 

คว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยไทยในเรื่องก�รจัดก�รศึกษ�หรือไม่

  ตอบ เด็กท่ีเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำและได้รับกำรสนับสนุน

ทำงกำรศึกษำ

  (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2548 เรื่อง ร่�งระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วย

หลักฐ�นวัน เดือน ปีเกิดในก�รรับนักเรียน นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. ... ก�รจัดก�รศึกษ�  

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย)
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  เหน็ควรขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนทำงทะเบยีนรำษฎรหรอืไม่มสัีญชำตไิทย 
ซึง่เดมิเคยจ�ำกดัไว้ให้เฉพำะบำงกลุม่ บำงระดบักำรศกึษำ เป็นกำรเปิดกว้ำงให้ทกุคนท่ีอ�ศยัในประเทศส�ม�รถ 
เข้�เรยีนได้โดยไม่จำ�กดัระดบั ประเภท หรือพืน้ทีก่�รศกึษ� (ยกเว้นผูท้ีห่นภียัจำกกำรสูร้บ จดัให้เรยีนได้ในพืน้ที)่ 
ซึง่จะสอดคล้องกบักำรเป็นภำคอีนสุญัญำสทิธเิดก็ และเพือ่ให้นกัเรยีน นกัศกึษำเหล่ำนัน้มคีวำมเข้ำใจ มทีศันคติ
ที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมมั่งคงของชำติในระยะยำวต่อไป)

 3. ก�รให้ก�รศึกษ�กับเด็ก กับเรื่องสถ�นะบุคคลนั้นมีคว�มสัมพันธ์กันหรือไม่อย่�งไร
  ตอบ สถำนะบุคคลต้องได้รับตำมท่ีเป็นจริง กำรไม่ได้รับกำรศึกษำ หรือได้รับกำรศึกษำไม่ท�ำให้ 
สถำนะบคุคลของเดก็เปลีย่นแปลง แต่ครอูำจำรย์และผู้บริหำรสถำนศกึษำควรช่วยเหลือเด็กทีย่งัไม่มสีถำนะบคุคล
ให้ได้รับสถำนะบุคคลตำมที่เป็นจริง

 4. โรงเรียนหรือผู้บริห�รโรงเรียน หรือวัด ห�กรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎร  
หรือไม่มีสัญช�ติไทย จะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ยคนเข้�เมืองฐ�นให้ที่พักพิงคนต่�งด้�วหรือไม่
  ตอบ ควำมผิดฐำนให้ท่ีพักพิงคนต่ำงด้ำว ตำมมำตรำ 64 พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522  
ผู้กระท�ำผิดต้องมีเจตนำ “เพื่อให้คนต่ำงด้ำวนั้นพ้นจำกกำรจับกุม” กำรรับนักเรียนอย่ำงเปิดเผย บันทึกรำยกำร
นักเรียน หลักฐำนกำรศึกษำ และให้กำรศึกษำตำมปกติ ไม่เป็นกำรช่วยให้เด็กพ้นจำกกำรจับกุม โรงเรียน  
หรือผู้บริหำร หรือวัดจึงไม่มีควำมผิด
  (พระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง พุทธศักร�ช 2522

ฯลฯ

  มำตรำ 64 ผู้ใดรู้ว่ำคนต่ำงด้ำวคนใดเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้ให้เข้ำ 
พกัอำศยั ซ่อนเร้น หรอืช่วยด้วยประกำรใด ๆ เพ่ือให้คนต่ำงด้ำวนัน้พ้นจำกกำรจับกมุ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกิน
ห้ำปี และปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท)

หมวดที่ 2  ก�รจัดก�รศึกษ�

 5. กรณีโรงเรียนที่ไม่ได้ให้หลักฐ�นใด ๆ เลย แต่ที่ผ่�นม�ก็ให้เรียนไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีก�รบันทึก 
ประวัตินักเรียน อย่�งนี้จะมีผลกระทบอย่�งไร
  ตอบ ถือว่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบต้องมีกำรส�ำรวจจัดท�ำและบันทึกประวัตินักเรียน
ตลอดจนออกหลักฐำนกำรศึกษำ

 6. ห�กนักเรียนไม่มีหลักฐ�นยืนยันว่�มีสัญช�ติใดควรกรอกในเรื่องสัญช�ติอย่�งไร
  ตอบ ควรใส่ตำมจริงว่ำไม่ทรำบสัญชำติ หรือท�ำเครื่องหมำย “ - ” เพรำะกำรที่ผู้ใดจะมีสัญชำติใด
ได้นั้นต้องมีเอกสำรที่รัฐชำตินั้นออกมำให้เท่ำนั้น

 7. ในก�รกรอกข้อมูลของเด็ก ห�กผู้แจ้งแจ้งข้อคว�มอันเป็นเท็จ เจ้�หน้�ที่หรือครูในสถ�นศึกษ�    

ที่บันทึกข้อมูลนั้นมีคว�มผิดหรือไม่อย่�งไร

  ตอบ กำรจดข้อมลูตำมทีไ่ด้รบัแจ้ง ถอืเป็นกำร “จดตำมแจ้ง” เจ้ำหน้ำท่ีหรือครูผูจ้ดตำมแจ้งไม่มคีวำมผดิ
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 8. เด็กที่ผ่�นก�รศึกษ�จ�กโรงเรียนช่ัวคร�วหรือศูนย์ก�รเรียนของเอกชนต้องก�รม�เรียนต่อ       

ในโรงเรยีนของรัฐ จะส�ม�รถเข้�เรียนได้หรือไม่ และส�ม�รถเทยีบโอนคว�มรูห้รอืเทยีบโอนผลก�รเรยีน หรอื

เทียบระดับก�รศึกษ�ได้หรือไม่อย่�งไร

  ตอบ ได้ โดยดูจำกหลักสูตร หำกหลักสูตรถูกต้องก็สำมำรถเทียบโอนได้ เมื่อไม่มีกฎหมำยห้ำม

  (ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง “กำรเทียบผลกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ ระดับต�่ำกว่ำปริญญำ” และแนวปฏิบัติของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”)

 9. ห�กนักเรียนที่เคยเข้�เรียนหรือเรียนจบไปแล้ว แต่ไม่เคยได้รับหลักฐ�นใด ๆ ม�ขอรับหลักฐ�น

ก�รศึกษ�ย้อนหลังจ�กโรงเรียนส�ม�รถทำ�ได้หรือไม่

  ตอบ ได้ เนื่องจำกเด็กนักเรียนดังกล่ำวได้ลงหลักฐำนในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนและม ี

ผลกำรเรียนของเด็กทุกคนเก็บไว้เป็นหลักฐำนอยู่แล้ว

 10. เด็กนักเรียนไร้สัญช�ติท่ีมีคว�มส�ม�รถท�งกีฬ� ส�ม�รถเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้�ร่วม  

แข่งขันกีฬ�หรือไม่

  ตอบ เด็กนักเรียนไร้สัญชำติสำมำรถเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนได้

  (ระเบยีบสำ�นกัง�นพัฒน�ก�รกฬี�และนนัทน�ก�รว่�ด้วยก�รแข่งขันกฬี�โรงเรียน พ.ศ. 2550)

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้

  “โรงเรียน” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน วิทยำลัย และสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่จัดกำรสอน  

ในสำยสำมัญหรือสำยอำชีวศึกษำ ทั้งของรัฐบำลและเอกชน

  “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ก�ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียน)

 11. ห�กนักเรียนที่มีอ�ยุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป ซึ่งไม่ส�ม�รถพูดภ�ษ�ไทยได้ ซึ่งมีเป็นจำ�นวนม�ก 

ในจังหวัดสมุทรส�คร ห�กท�งโรงเรียนต้องก�รให้ท�ง กศน. ช่วยจัดทำ�หลักสูตรให้กับเด็กกลุ่มนี้ จะม ี

คว�มเป็นไปได้ม�กน้อยเพียงใด และผู้ใดควรเป็นผู้อนุมัติผลก�รศึกษ�

  ตอบ สำมำรถท�ำได้ โดยโรงเรยีนจะต้องท�ำบนัทกึควำมเข้ำใจ เพือ่ขอควำมร่วมมอืและแบ่งภำรกจิ

กับ กศน. ในพื้นที่ ผู้อนุมัติผลกำรศึกษำ คือ หน่วยงำนที่เด็กลงทะเบียนเรียน

 12. นักเรียน นักศึกษ�ที่ไม่มีเลขประจำ�ตัว 13 หลัก จะส�ม�รถดำ�เนินก�รกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือ 

ก�รศึกษ� (กยศ.) ได้หรือไม่

  ตอบ ไม่ได้ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกองทุนภู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) พ.ศ. 2560 ก�ำหนด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมตำมมำตรำ 39 ว่ำจะต้องมีสัญชำติไทย 
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 13. บตุรของแรงง�นต่�งด้�ว เดก็เร่ร่อนไร้สญัช�ต ิไม่มข้ีอมลูเอกส�รอย่�งใดเลย และไม่มผีูป้กครอง 

ไม่ทร�บวัน เดือน ปีเกิด จะรับเข้�เรียนได้หรือไม่

  ตอบ บุตรของแรงงำนต่ำงด้ำว เด็กเร่ร่อน ไม่มีข้อมูลเอกสำรใด ๆ เลย ถือเป็นบุคคลท่ีไม่มีหลักฐำน 

ทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย มีสิทธิเรียนอย่ำงเสมอภำคกับผู้มีสัญชำติไทย กรณีไม่มีเอกสำรใด ๆ เลย 

และไม่มีพ่อแม่หรือไม่มีผู้ปกครอง ให้องค์กรเอกชนท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำน

ทำงกำรศึกษำ หำกไม่มีองค์กรเอกชนให้ (เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ) ซักถำมประวัติบุคคล ผู้มำสมัครเรียน หรือ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพ่ือน�ำลงรำยกำรบนัทกึแจ้งประวตับุิคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบยีบกระทรวงศกึษำธิกำรว่ำด้วยหลกัฐำน

ในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548  เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลง หลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2548 เรื่อง ร่�งระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วย

หลักฐ�นวัน เดือน ปีเกิดในก�รรับนักเรียน นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. ... (ก�รจัดก�รศึกษ�แก่

บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย)

ฯลฯ

  เห็นควรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพำะบำงกลุ่ม บำงระดับกำรศึกษำ เป็นกำรเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยในประเทศสำมำรถ 

เข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่กำรศึกษำ (ยกเว้นผู้ที่หนีภัยจำกกำรสู้รบจัดให้เรียนได้ในพื้นที่) 

ซึง่จะสอดคล้องกบักำรเป็นภำคอีนสุญัญำสทิธเิดก็ และเพือ่ให้นกัเรยีน นกัศกึษำเหล่ำนัน้มคีวำมเข้ำใจ มทีศันคติ

ที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมมั่งคงของชำติในระยะยำวต่อไป)

  ระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�รว่�ด้วยหลกัฐ�นในก�รรบั นกัเรยีนนกัศกึษ�เข้�เรยีนในสถ�นศกึษ� 

พ.ศ. 2548

ฯลฯ

  ข้อ 5 ให้สถำนศึกษำถือเป็นหน้ำที่ ในกำรที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรศึกษำภำคบังคับ เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

  ข้อ 6 กำรรับนักเรียน นักศึกษำในกรณีที่ไม่เคยเข้ำเรียนในสถำนศึกษำมำก่อน ให้สถำนศึกษำ       

เรียกหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมล�ำดับเพื่อน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

   (1) สูติบัตร

   (2) กรณีท่ีไม่มีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังถือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชน            

ส�ำเนำ ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

   (3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐำนท่ีทำงรำชกำรออกให้ หรือ

เอกสำร ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

   (4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

   (5) ในกรณีท่ีไม่มบุีคคล หรอืองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซกัถำมประวตับิคุคลผูม้ำสมัครเรียน       

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำ

ลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ



116

 14. นกัเรียน นกัศกึษ�ส�ม�รถออกนอกเขตควบคมุเพือ่ไปร่วมกจิกรรมท�งก�รศกึษ� หรอืไปศกึษ�

ต่อในสถ�นศึกษ�อื่น จะทำ�ได้หรือไม่อย่�งไร

  ตอบ สำมำรถขออนญุำตออกนอกเขตควบคมุเป็นกำรชั่วครำว ตำมแนวทำงปฏบิตัิในกำรอนญุำต 

ออกนอกเขตควบคุมชั่วครำว เพื่อเข้ำรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำของนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นบุคคล 

ไม่มีสัญชำติไทย

  ระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รอนญุ�ตให้บคุคลซึง่ไม่มีสญัช�ตไิทยออกนอกเขตควบคมุ

เป็นก�รชั่วคร�วเพื่อเข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2553 และประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รกำ�หนด

เขตพื้นท่ีควบคุมและก�รอนุญ�ตให้คนต่�งด้�วบ�งจำ�พวกท่ีเข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รช่ัวคร�ว 

ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม)

 15. ในกรณีที่สถ�นท่ีเรียนและครูไม่เพียงพอที่จะรับเด็กไร้สัญช�ติหรือเด็กที่ไม่มีหลักฐ�น 

ท�งทะเบียนร�ษฎรเข้�เรียนเพิ่ม จะทำ�อย่�งไร

  ตอบ ให้เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณและอัตรำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และขอรับ 

กำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกองค์กรพัฒนำเอกชนที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับเด็กไร้สัญชำติในพื้นที่

 16. ห�กสถ�นศึกษ�บ�งแห่งไม่ปฏิบัติต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยหลักฐ�นในก�รรับ

นักเรียน นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. 2548 จะทำ�อย่�งไร

  ตอบ สถำนศึกษำมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน 

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 หำกไม่ปฏิบัติถือเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย

  (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2548 เรื่อง ร่�งระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วย

หลักฐ�นวัน เดือน ปีเกิดในก�รรับนักเรียน นักศึกษ�เข้�เรียนในสถ�นศึกษ� พ.ศ. .... (ก�รจัดก�รศึกษ�           

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย)

  ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของเด็ก เช่น กระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร 

กระทรวงกลำโหม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ กระทรวงคมนำคม 

กระทรวงวิทยำคำสตร์และเทคโนโลยี และสภำกำชำดไทย รับไปพิจำรณำด�ำเนินกำรออกระเบียบให้สอดคล้อง

กับร่ำงระเบียบนั้น ๆ

  ระเบยีบกระทรวงศกึษ�ธกิ�รว่�ด้วยหลกัฐ�นในก�รรบันกัเรยีนนกัศกึษ�เข้�เรยีนในสถ�นศกึษ�

พ.ศ. 2548

  ข้อ 4 สถำนศึกษำ หมำยควำมว่ำ สถำนพัฒนำเด็กประถมวัย โรงเรียน ศูนย์กำรเรียน วิทยำลัย 

สถำบันมหำวิทยำลัย หน่วยงำนกำรศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่หรือ 

มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ

  ข้อ 5 ให้สถำนศึกษำถือเป็นหน้ำที่ในกำรที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรศึกษำภำคบังคับ เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ



117

  ข้อ 6 กำรรับนักเรียน นักศึกษำในกรณีที่ไม่เคยเข้ำเรียนในสถำนศึกษำมำก่อน ให้สถำนศึกษำ                                     

เรียกหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนี่งตำมล�ำดับเพื่อน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้

  (1) สูติบัตร

  (2) กรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองกำรเกิด บัตรประจ�ำตัวประชำชน             

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน

  3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐำนตำม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือเอกสำร 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดให้ใช้ได้

  (4) ในกรณีท่ีไม่มีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน         

ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

  (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผู้มำสมัครเรียน 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้เป็นหลักฐำนที่จะน�ำมำ

ลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ)

 17. สิทธิของเด็กที่ส�ม�รถเข้�เรียน นั้นรวมไปถึงสิทธิในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมท�งวิช�ก�รของ 

หน่วยง�นร�ชก�ร และหน่วยง�นต่�ง ๆ ด้วยหรือไม่

  ตอบ กรณเีดก็ลงทะเบยีนเป็นนกัเรียนของโรงเรียนใดย่อมมสีทิธทิีจ่ะร่วมกจิกรรมของโรงเรียนนัน้ 

ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมภำยในหรือนอกโรงเรียน

 18. ก�รประเมินม�ตรฐ�นก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น สมศ. นั้น โรงเรียนที่จัด 

ก�รศกึษ�ให้กบัเดก็ทีไ่ม่มหีลกัฐ�นท�งทะเบยีนร�ษฎร จะใช้เกณฑ์ก�รประเมินเหมือนกับโรงเรียนปกติทัว่ไปหรอืไม่

  ตอบ โดยหลักแล้วต้องมีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 19. โรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�ให้กับเด็กกลุ่มนี้ส�ม�รถที่จะใช้วิธีก�รจัดก�รศึกษ�ท้ัง 3 แบบ คือ 

เรียนในระบบ โรงเรียนนอกระบบ และก�รจัดก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ในโรงเรียนเดียวกันได้หรือไม่

  ตอบ ได้ ขึ้นอยู่กับควำมพร้อม และควำมเหมำะสมของโรงเรียนมำตรำ 15 กำรจัดกำรศึกษำ 

มีสำมรูปแบบ คือ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

  (1) กำรศึกษำในระบบเป็นกำรศึกษำที่ก�ำหนดจุดมุ่งหมำยวิธีกำรศึกษำหลักสูตรระยะเวลำของ 

กำรศึกษำกำรวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน

  (2) กำรศึกษำนอกระบบเป็นกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ ่นในกำรก�ำหนดจุดมุ ่งหมำยรูปแบบ 

วิธีกำรจัดกำรศึกษำระยะเวลำของกำรศึกษำกำรวัดและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขส�ำคัญของกำรส�ำเร็จ 

กำรศึกษำโดยเน้ือหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม

  (3) กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเป็นกำรศึกษำที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจศักยภำพ 

ควำมพร้อมและโอกำสโดยศึกษำจำกบุคคลประสบกำรณ์สังคมสภำพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งควำมรู้อ่ืน ๆ สถำนศึกษำ

อำจจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสำมรูปแบบก็ได้ (ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัต ิ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542)
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 20. ก�รแจกจ่�ย อ�ห�รเสริม (นม) ต�มนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ให้นักเรียนดื่มนมทุกวัน 

วันละ 1 ครั้งต่อวันนั้น นักเรียนที่ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนหรือไม่มีสัญช�ติไทย มิสิทธิเท่� เด็กไทยหรือไม่ 

ห�กกรณีงบประม�ณไม่พอ จะต้องรอให้เด็กไทยได้รับก่อน แล้วที่เหลือค่อยจัดสรรให้กับเด็กไม่มีหลักฐ�น    

ท�งทะเบียนหรือไม่มีสัญช�ติไทยหรือไม่

  ตอบ ได้ หำกกำรสนับสนุนนั้นมำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร เพรำะเด็กที่ลงทะเบียนของโรงเรียน

นัน้ ทกุคนมสีทิธไิด้รบักำรสนบัสนนุเช่นเดยีวกนั ไม่สำมำรถเลือกปฏบัิติได้ แต่หำกเป็นกำรด�ำเนนิกำรของ อบต. 

ก็อำจต้องดูนโยบำยของ อบต. นั้น ๆ

 21. ในก�รจัดก�รศึกษ�ให้เด็กที่ไม่ส�ม�รถพูดภ�ษ�ไทยได้นั้น ห�กท�งโรงเรียนต้องก�รปรับ 

พื้นฐ�นท�งภ�ษ�ไทยให้นักเรียนส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�ไทยได้ ห�กจะมีก�รจ้�งครูที่เป็นแรงง�นข้�มช�ติ        

ม�ทำ�ง�นที่พูดไทยได้ แต่ไม่มีวุฒิปริญญ�ตรี จะทำ�ได้หรือไม่

  ตอบ สำมำรถท�ำได้ในรูปของวิทยำกร หรือครูจ้ำงสอนพิเศษที่ไม่ต้องอยู่ในเงื่อนไขต้องมีวุฒิ 

หรือใบประกอบวิชำชีพตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546

 22. ก�รจัดก�รศึกษ� ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช พ.ศ. 2551 

ในระดับประถมศึกษ� นั้นจะมีก�รสอนภ�ษ�เดิมของนักเรียน เช่น ก�รสนทน�และก�รเขียนภ�ษ�ถิ่น 

ของเด็ก นอกเหนือจ�กเวล�ที่หลักสูตรกำ�หนดได้หรือไม่

  ตอบ สำมำรถท�ำได้ในรูปของหลักสูตรสถำนศึกษำ หรือกิจกรรมเสริม หรือสำระเพิ่มเติมตำมที่

โรงเรียนเห็นสมควร และตำมสภำพของนักเรียน

 23. กรณีท่ีกลุ่มแรงง�นข้�มช�ตจัิดก�รศกึษ�กนัเอง จะเป็นในหมูบ้่�นหรอืชมุชนทีเ่ข�อ�ศยัอยูห่รอื

รวมกลุ่มกันจัดก�รศึกษ�ให้กับเด็กตั้งแต่ 3- 5 ปี ในวัดต่�ง ๆ นั้นทำ�ได้หรือไม่

  ตอบ สำมำรถท�ำได้ เนื่องจำกรัฐมีหน้ำท่ีส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำโดยบุคคล ครอบครัว 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

มีสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ตำมพระรำชบัญญัต ิ

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 12)

 24. กรณีนโยบ�ย เรียนฟรี 15 ปี จะครอบคลุมถึงเด็กกลุ่มนี้หรือไม่อย่�งไร

  ตอบ ครอบคลมุ (ตำมค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตทิี ่28/2559 เรือ่ง ให้จดักำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย)

 25. ก�รจัดสรรค่�ใช้จ่�ยร�ยหัวให้กับเด็กที่ไร้สัญช�ติ หรือไร้สถ�นะท�งทะเบียนกลุ่มนี้มีวิธีก�ร 

อย่�งไร และก�รออกเลขประจำ�ตัว 13 หลักนั้น มีแนวปฏิบัติอย่�งไร

  ตอบ กำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยรำยหัวของเด็กไร้สัญชำติ หรือไร้สถำนะทำงทะเบียน หำกข้ึนทะเบียน 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้วสำมำรถเบิกจ่ำยได้เท่ำกับเด็กไทยทุกคน ส่วนกำรลงเลขประจ�ำตัวให้ด�ำเนินกำร 

ตำมที่ส�ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด
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 26. บุคคลท่ีไม่มีสัญช�ติไทย ถือ Passport Visitor ที่เข้�ม�ทำ�ง�นหรืออ�ศัยอยู่ในประเทศไทย 

ม�สมัครเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษ� แล้วขอหนังสือรับรองว่�เป็นนักเรียนนักศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�นศึกษ� 

นำ�ไปขอวีซ่� หรือเป็นข้ออ้�งอยู่ในประเทศไทย เพื่อเรียนให้จบหลักสูตร

  1. สถ�นศกึษ�ออกหนังสือรับรองก�รเป็นนกัเรยีน นกัศึกษ�ถกูต้องหรอืไม่ หรอืต้องปฏบิตัอิย่�งไร

  2. ใบรับรองเป็นเหตุให้ผู้เรียนขออยู่ประเทศไทยต่อได้หรือไม่

   ตอบ เมื่อนักเรียน นักศึกษำมำขอหนังสือรับรอง สถำนศึกษำมีหน้ำท่ีออกหนังสือรับรอง       

ตำมควำมเป็นจริง ตำมแบบฟอร์มหนังสือรับรองสถ�นภ�พก�รเป็นนักเรียน ส่วนจะมีผลให้สำมำรถขออยู่ใน

ประเทศไทยได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องของกำรพิจำรณำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 27. เด็กได้สัญช�ติไทยแล้ว จะต้องเอ�หม�ยเหตุสีแดงที่บอกว่�ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฏร 

ออกหรือไม่ 

  ตอบ ต้องเอำออก เนื่องจำกในขณะที่นักเรียน นักศึกษำยังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ เมื่อปรำกฏว่ำ

มหีลกัฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎรมำแสดงภำยหลัง ให้สถำนศึกษำแก้ไขหลักฐำนทำงกำรศกึษำ

ให้เป็นไปตำมหลักฐำนดังกล่ำว โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรนั้น (ระเบียบ 

กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548)

 28. ชนกลุ่มน้อย หรือคนที่ถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสัญช�ติไทย หรือถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�ง

ทะเบียนที่ต้องขออนุญ�ตออกนอกเขตควบคุม เพื่อไปศึกษ�ต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง

  ตอบ พื้นที่ควบคุมของคนกลุ่มนี้ คือ จังหวัด หำกต้องเดินทำงออกนอกจังหวัด เพ่ือไปศึกษำ 

ต้องขออนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอนุญำตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

ออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงมหำดไทย    

เรื่อง กำรก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร       

เป็นกำรชั่วครำวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม)

 29. เด็กที่ออกจ�กศูนย์พักพิงชั่วคร�วโรงเรียนต้องรับเข้�เรียนหรือไม่

  ตอบ กรณีเด็กอำศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำวจะจัดให้เรียนได้ในพ้ืนที่พักพิงช่ัวครำว ส่วนเด็ก 

ที่อำศัยอยู ่นอกพื้นที่พักพิงชั่วครำวสำมำรถเข้ำเรียนได้ทุกระดับกำรศึกษำ ทุกประเภท และทุกพื้นที่              

(ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2548)
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หมวดท่ี 3  ก�รพฒัน�สถ�นะท�งกฎหม�ยและก�รคุม้ครองสิทธขิองนกัเรยีนนกัศกึษ� 

ในคว�มดูแลของสถ�นศึกษ�

 30. เดก็ทีไ่ม่มหีลกัฐ�นทะเบยีนร�ษฎรหรอืไม่มสีญัช�ตไิทยซึง่ไม่มหีลกัฐ�นเอกส�รใด ๆ เลย จะมี

แนวท�งช่วยเหลืออย่�งไรบ้�ง 

  ตอบ 1. ผูไ้มม่ีหลักฐำนทะเบยีนรำษฎรหรือไม่มีสญัชำติไทยทีเ่กิดในประเทศไทยสำมำรถจดทะเบียน

กำรเกิดและได้สูติบัตรทุกคน

  (พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มำตรำ 20 และหนังสือสั่งกำร 

ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552 : เร่ือง กำรแจ้งกำรเกิดและกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ 

ส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552)

   2. ผู้ที่มีสัญชำติไทยแต่ไม่มีหลักฐำนเอกสำรสำมำรถใช้พยำนบุคคลมำยืนยันเพื่อเพิ่มชื่อ 

เข้ำในระบบทะเบียนรำษฎรในฐำนะผู้มีสัญชำติไทยได้

  (ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 97)

 31. กรณีทีน่กัเรยีนเคยเข้�เรยีนในสถ�นศกึษ�อืน่ม�ก่อนและไม่มหีลกัฐ�นใด ๆ เลยแม้แต่หลกัฐ�น

ท�งก�รศึกษ� จะต้องทำ�อย่�งไร

  ตอบ ให้ด�ำเนินกำรบันทึกใหม่ในโรงเรียนปัจจุบัน โดยด�ำเนินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  

ว่ำด้วยหลักฐำนกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 6

 32. มีระเบียบใดบ้�งที่ส�ม�รถใช้อ้�งอิงในก�รออกบัตรประจำ�ตัวนักเรียน

  ตอบ กำรออกบัตรนักเรียนนั้นสำมำรถท�ำได้ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรท�ำ 

บตัรประจ�ำตวันกัเรยีน นกัศกึษำ พ.ศ. 2534 นอกจำกนีส้ถำนศกึษำยงัถอืเป็นนติบิคุคล สำมำรถออกใบประกำศ 

และใบรับรองต่ำง ๆ ได้ดังนั้น กำรออกบัตรประจ�ำตัวนักเรียนจึงสำมำรถท�ำได้เช่นเดียวกัน

 33. หลักฐ�นท�งก�รศึกษ�เป็นเอกส�รท�งร�ชก�รหรือไม่

  ตอบ เป็นเอกสำรรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน 

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548

 34. กรณกี�รเข้�เรยีนในระดบัอดุมศกึษ�นัน้ เนือ่งจ�กในก�รศกึษ�ในช้ันท่ีสงูขึน้นีม้ลีกัษณะแข่งขนั 

และเด็กท่ีมสีญัช�ตไิทยบ�งคนกไ็ม่มโีอก�สได้รบัก�รศกึษ�อย่�งน้ีห�กมกี�รให้เด็กทีไ่ม่มสีถ�นะท�งทะเบยีน 

หรอืไม่มสีญัช�ตไิด้เข้�เรยีนได้นัน้จะมผีลกระทบกับงบประม�ณของประเทศหรือไม่ นอกจ�กน้ีก�รเปิดโอก�ส

ดังกล่�ว โดยไม่มีก�รกำ�หนดกลุ่มที่ชัดเจนจะทำ�ให้เกิดก�รฉวยโอก�ส และส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของ

ประเทศหรือไม่

  ตอบ มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่รนัที ่5 กรกฎำคม 2548 เร่ือง ร่ำงระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วย

หลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. ..... (กำรจัดกำรศึกษำ           

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย)
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  เห็นควรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพำะบำงกลุ่ม บำงระดับกำรศึกษำ เป็นกำรเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยในประเทศสำมำรถ 

เข้ำเรยีนได้โดยไม่จ�ำกัดระดบั ประเภท หรอืพ้ืนทีก่ำรศกึษำ (ยกเว้นผูท้ีห่นภียัจำกกำรสูร้บ จดัให้เรยีนได้ในพืน้ท่ี) 

ซึ่งจะสอดคล้องกับกำรเป็นภำคีอนุสัญญำสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษำเหล่ำนั้นมีควำมเข้ำใจ 

มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติในระยะยำวต่อไป

 35. ควรมกี�รแนะแนวก�รศกึษ�แก่เดก็อย่�งไร เช่น ก�รศกึษ�ต่อ และก�รทำ�ง�นเมือ่จบก�รศกึษ� 

  ตอบ ควรแนะน�ำว่ำเดก็สำมำรถศกึษำต่อได้จนถงึระดับสูงสุด คอื ระดับปริญญำเอก และสำมำรถ

ท�ำงำนตำมวุฒิกำรศึกษำที่จบได้ (ยกเว้นงำนบำงประเภทที่ระบุไว้ว่ำต้องมีสัญชำติไทย)

 36.  ห�กพบปัญห�ในก�รเลอืกปฏบิติัจ�กหน่วยง�นหรือองค์กรของรัฐทีม่ผีลกระทบกับสทิธต่ิ�ง ๆ 

ของนักเรียน นักศึกษ�ในคว�มดูแลหรือต้องก�รร้องเรียนจะทำ�อย่�งไร

  ตอบ ปรึกษำหรือร้องเรียนได้ที่

   1) ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด

   2) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกแห่ง

   3) ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

    ถนนรำชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300

    โทรศัพท์ 0-2628-6399 , 0-2628-6400  โทรสำร 0-2628-6399

   4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร หมำยเลข 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง





ภ�คผนวก

ค
หนังสือเสนอคว�มเห็น
จ�กหน่วยง�น กฎหม�ย
กฎระเบียบ หนังสือ ประก�ศ
และคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
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 ด่วนม�ก
 ที่ กต 0304/7359 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

  ถนนศรีอยุธยำ กทม. 10400

 27 พฤษภำคม 2548

เรื่อง ร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน

 ในสถำนศึกษำ พ.ศ 

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

อ้ำงถึง หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนมำก ที่ นร 0503/ว (ล) 3395 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2548

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ขอให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศพิจำรณำเสนอควำมเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่น 

ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำน 

วัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. ............ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้พิจำรณำร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำวแล้ว เห็นด้วยกับ 

กระทรวงศกึษำธกิำรเสนอให้ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บคุคลท่ีไม่มีหลกัฐำนทะเบยีนรำษฎร หรอืไม่มีสญัชำติไทย

ให้เข้ำเรียนได้ทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ และในทุกพื้นที่กำรศึกษำ ยกเว้นกลุ่มผู้หนีภัย จำกกำรสู้รบในศูนย์

พ้ืนทีพ่กัพงิ และบคุคลในควำมห่วงใย (POC) ในควำมดแูลของ UNHCR โดยเหน็ควรจัดสรรงบประมำณเป็นรำยหวั 

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในอัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่จัดสรรให้เด็กไทย

 ส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนของครอบครัวผู้หนีภัยกำรสู้รบ ซึ่งพ�ำนักอยู่ใน พ้ืนท่ีพักพิงน้ัน 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศเห็นด้วยที่กระทรวงศึกษำธิกำรจะจัดกำรศึกษำให้ในรูปแบบที่เหมำะสม เนื่องจำก 

กำรอนุญำตให้ผู ้หนีภัยกำรสู้รบพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นกำรให้พักพิงช่ัวครำว โดยมีเจตนำรมณ์ให้มี 

กำรด�ำเนนิกำรส่งกลบัประเทศต้นทำงในโอกำสแรกท่ีสถำนกำรณ์เอือ้อ�ำนวย ดังนัน้ จึงควรเน้นกำรจัดกำรศกึษำ    

ในรูปแบบที่เหมำะสมกับสภำพเงื่อนไขในพื้นที่และควำมจ�ำเป็น

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยกันตธีร์ ศุภมงคล)

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

กรมกำรกงสุล

กองสัญชำติและนิติกรณ์

โทร. 02-575-1057, โทรสำร 02-575-1054
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 ด่วนที่สุด
ที่ รง 0204.1/1341 กระทรวงแรงงำน

  ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 17 มกรำคม 2548

เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึงกระทรวงศึกษำธิกำรได้ขอควำมร่วมมือกระทรวงแรงงำนเสนอ ควำมเห็นเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ควำมละเอียด แจ้งแล้ว นั้น

 กระทรวงแรงงำนได้พิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ แล้ว เห็นด้วยกับกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำ ส�ำหรับบุคคล

ที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยที่ปรำกฏในร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

และแนวปฏิบัติ ซึ่งตำมหลักมนุษยธรรมสำกลและสิทธิมนุษยธรรมแล้วเห็นว่ำควรให้โอกำสแก่บุคคลเหล่ำนี้ได้ 

และยังเห็นว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรอยู่ร่วมกันกับคนไทยอีกด้วย

 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

       

 ขอแสดงควำมนับถือ

       

 (น�งอุไรวรรณ เทียนทอง)

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง แรงงำน

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์  

โทร. 0-2232-1287, 1158 โทรสำร 0-2232-1290
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 ด่วนม�ก
ที่ นร 0804/9622 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
  ท�ำเนียบรัฐบำล กทม. 10300

 30 ธันวำคม 2547

เรื่อง  กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  
เรียน  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547
 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรขอให้ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อกรณ ี
ข้อเสนอแนวทำงกำรจดักำรศกึษำแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลักฐำนทะเบยีนรำษฎรหรือไม่มสัีญชำติไทยเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำของคณะรัฐมนตรี รำยละเอียดตำมหนังสือที่อ้ำงถึง นั้น
 ส�ำนักงำนฯ พิจำรณำแล้วเห็นด้วยในหลักกำรตำมข้อเสนอของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งก�ำหนดแนวทำง
และระเบียบที่ชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ังกำรขยำยโอกำสและสิทธิให้แก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียน
รำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยให้สำมำรถเข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับประเภทหรือพื้นที่กำรศึกษำ โดยเห็นว่ำเป็น
เรื่องที่สอดคล้องกับกฎหมำยรัฐธรรมนูญและกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบุคคล 
เป้ำหมำยดังกล่ำวเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรและส่วนหนึ่ง มีสถำนะเป็นบุคคลเข้ำเมือง 
โดยมชิอบด้วยกฎหมำย หรอือยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรยืน่ค�ำร้องเพือ่พสิจูน์และรบัรองสถำนะ ซึง่ยงัมคีวำมจ�ำเป็น
ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีก�ำหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำรจึงควรประสำนกับกระทรวงมหำดไทย 
และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติเพื่อร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมกลุ่มคนดังกล่ำวอย่ำง
เหมำะสมโดยเฉพำะกำรอนุญำตให้ออกนอกพื้นที่และกำรจัดท�ำฐำนทะเบียนประวัติบุคคล อย่ำงเป็นระบบ  
ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิปัญหำและผลกระทบต่อควำมมัน่คงโดยรวม นอกจำกนีก้ำรจดัสรร งบประมำณอดุหนนุ
รำยหัวให้แก่สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำแก่กลุ่มคนดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นภำระและกระทบต่อคนไทย และควรมี
กำรก�ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพือ่ป้องกนัมใีห้แนวทำงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ดังกล่ำวเป็นปัจจยัดึงดูด
หรือสร้ำงควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนอันจะเป็นเหตุให้มีกำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมืองมำกขึ้น
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
 ขอแสดงควำมนับถือ

 พลเอก

 (วินัย ภัททิยกุล)
 เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

ส�ำนักควำมมั่นคงกิจกำรภำยในประเทศ
โทร. 0-2629-8000 ต่อ 3705 
โทรสำร 0-2629-8058
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 ด่วนที่สุด
ที่ กห 0207/172 กระทรวงกลำโหม

  ถนนสนำมไชย กรุงเทพฯ 10200

 25 มกรำคม 2548

เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547

 ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรขอให้กระทรวงกลำโหมพจิำรณำเสนอควำมเหน็เกีย่วกับกำรจดัท�ำร่ำงระเบียบ

กระทรวงศึกษำธิกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร 

หรือไม่มีสัญชำติไทยในประเด็นหลัก 4 ประเด็น เพ่ือรวบรวมน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ รำยละเอียด 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง นั้น

 กระทรวงกลำโหมพิจำรณำแล้ว ดังนี้

 1. เห็นด้วยกับกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร หรือไม่มีสัญชำติไทย 

เนื่องจำกกำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ส�ำคัญ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

  1.1 กำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องค�ำนงึถงึผลกระทบในเรือ่งของควำมปลอดภยั อำทิ  กรณโีรงเรยีน

มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยทหำร เช่น โรงเรียนสัตหีบ ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของกองทัพเรือ จึงควรก�ำหนดให้มีข้อยกเว้น 

กำรรบัเข้ำศกึษำในโรงเรยีนทีม่พีืน้ทีต่ัง้อยูใ่นหน่วยทีม่ข้ีอจ�ำกัดด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั และมผีลกระทบต่อ

ควำมมั่นคง

  1.2 กำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร ควรพิจำรณำจัดชั่วโมงกำรสอนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติ แนวควำมคิด รวมทั้งปลูกฝังอุดมกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เป็นแผ่นดิน 

ที่อยู่อำศัย

  1.3 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในทำงปฏิบัติภำครัฐควรจะต้องจัดกำรศึกษำให้แก่ เด็กไทย 

อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยก่อน หำกครบถ้วนสมบูรณ์และมีงบประมำณเพียงพอกำรขยำย

โอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมก็จะสำมำรถกระท�ำได้

 2. กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวให้แก่สถำนศึกษำในอัตรำเดียวกันกับ นักเรียนที่มี

สัญชำติไทยมีควำมเหมำะสม

 3. กำรจดัท�ำฐำนข้อมลู (เลขประจ�ำตวั 13 หลกั) เพือ่จ�ำแนกสถำนะรวมทัง้มำตรกำรข้อก�ำหนด ระเบียบ

ปฏบัิตนิบัว่ำเป็นสิง่จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ท่ีจะต้องด�ำเนนิกำรด้วยควำมรอบคอบ รดักุม รวมทัง้ควรมกีำรตรวจสอบอย่ำง

สม�่ำเสมอ เพื่อให้กำรควบคุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ อำจเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลให้หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
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 กำรจดักำรศกึษำแก่เดก็และเยำวชนท่ีหนภียัจำกกำรสูร้บ เป็นสิง่ท่ีสมควรด�ำเนนิกำรตำมหลกัมนษุยธรรม

โดยควรพิจำรณำจัดชั่วโมงกำรสอนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติแนวควำมคิด รวมทั้งปลูกฝัง

อุดมกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินที่อยู่อำศัย

 จึงเรียนมำเพื่อกรุณำทรำบ
 ขอแสดงควำมนับถือ

 พลเอก

 (สัมพันธ์ บุญญ�นันต์)
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม

      

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 

ส�ำนักนโยบำยและแผนกลำโหม 

โทร. 0-2222-8159 โทรสำร 0-2226-1839
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 ด่วนม�ก
ที่ มท 0308.4/1368 กระทรวงมหำดไทย

  ถนนอัษฎำงค์ กทม. 10200

 9 กุมภำพันธ์ 2548

เรื่อง  กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547

 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรขอให้กระทรวงมหำดไทยให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท�ำร่ำงระเบียบ 

กระทรวงศึกษำธิกำรและแนวทำงปฏิบัติที่มีกำรประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นั้น กระทรวงมหำดไทย 

ได้ตรวจสอบและพิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้

 1. กรณีกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มี 

สญัชำตไิทย นัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่ำงระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยหลักฐำนวนั เดือน ปีเกดิในกำรรบั

นักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2535 กับร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำน 

วัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ.  ... นั้น ตำมหลักกำรเดิมและ 

หลกักำรใหม่มคีวำมแตกต่ำงกนัในเรือ่งของกำรรับนกัเรียน นกัศกึษำ กล่ำวคอื ในตัวระเบยีบเดิม ให้จัดกำรศึกษำ

แก่เดก็ไม่มสีญัชำตไิทยตำมกลุม่ชนชำต ิ(ท่ีกระทรวงมหำดไทยได้จดัท�ำทะเบยีนประวติัไว้แล้ว) แต่ในระเบยีบใหม่

นัน้เปิดเป็นกรณีท่ัวไป ให้เดก็ทุกคนท่ีอยูใ่นประเทศไทยสำมำรถเรียนได้ แต่ยังมข้ีอยกเว้น เฉพำะกลุม่ผูห้นภียัจำก

กำรสู้รบที่อำศัยอยู่ใน ศูนย์พักพิงและบุคคลในควำมห่วงใย (POC) ที่จะจัดกำรศึกษำให้เฉพำะในศูนย์เท่ำกับ

เป็นกำรเปิดกว้ำงให้คนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เนื่องจำกเหตุผลที่ว่ำกำรศึกษำเป็น 

เครือ่งมอืในกำรพฒันำคนและท�ำให้เกดิกำรพฒันำประเทศทีย่ัง่ยนื คนทีไ่ด้รับกำรศกึษำย่อมสือ่สำรท�ำควำมเข้ำใจ

กนัได้ และกำรศกึษำเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำน   ทีม่นษุย์ทกุคนพิงได้รับ เป็นกำรพัฒนำคณุภำพชวีติ กำรประกอบอำชพี 

กำรสร้ำงสมำนฉนัท์ และควำมเข้ำใจอนัดต่ีอกนัของทกุคนในชำติ อนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในกำรป้องกัน

แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ โดยเฉพำะปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ ซึ่งหน่วยงำนควำมมั่นคงแห่งชำต ิ

ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ โดยใช้กระบวนกำรทำงกำรศึกษำเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งที่แยกประเด็นกับ 

เรื่องกำรให้สถำนะบุคคลอีกทั้งยังเป็นกำรปฏิบัติตำมหลักกำร “Education For All” แห่งปฏิญญำสำกล 

ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปวงชนและหลักกำรแห่งปฏิญญำสำกล ว่ำด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชำชำติ ซึ่งประเทศไทย

เป็นภำคีด้วย จึงเห็นด้วยกับกำรขยำยกำรศึกษำดังกล่ำว
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 2. กรณกีำรจดัสรรงบประมำณเพิม่เตมิส�ำหรบักลุม่ทีจ่ะเปิดโอกำสให้นกัเรยีน นกัศกึษำทีไ่ม่มหีลกัฐำน

ทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยในควำมดูแลของส�ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

ซึ่งในป้จจุบันมีจ�ำนวน 1,269 คน ซึ่งจะได้รับกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวในอัตรำเดียวกับนักเรียนที่ม ี

สัญชำติไทย โดยจะต้องใช้งบประมำณเพิ่มขึ้นประมำณ 6.5 ล้ำนบำท นั้น เมื่อกระทรวงมหำดไทย เห็นด้วย 

กับกำรขยำยกำรศึกษำตำมข้อ 1 แล้ว งบประมำณเป็นเร่ืองที่ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้แต่ต้องอยู่บนฐำนที่ 

ไม่สร้ำงภำระให้กับงบประมำณของประเทศมำกนัก หำกเกิดมีจ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมมำกข้ึน ก็ควรมี 

กำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมในอนำคต

 3. ส�ำหรบักำรจดัท�ำฐำนข้อมลู (เลขประจ�ำตวั 13 หลกั) เก่ียวกับบคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎร

หรือไม่มีสัญชำติไทย และอ�ำนวยควำมสะดวกให้กลุ่มที่ได้รับกำรศึกษำตำมร่ำงระเบียบดังกล่ำว เดินทำงออกไป

ศึกษำได้เป็นระยะเวลำตำมหลักสูตรกำรศึกษำ โดยไม่ต้องขออนุญำตเป็นครั้งครำว ยกเว้นผู้หนีภัย จำกกำรสู้รบ

และบุคคลในควำมห่วงใย (POC) เห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับสิทธิท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตจำกกำรจัดท�ำ

ฐำนข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) จะเท่ำกับเป็นกำรยอมรับถึงสิทธิอำศัยอยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องด้วย 

ซึง่ต้องเป็นไปตำมนโยบำยของรฐับำลโดยควำมเหน็ของคณะรัฐมนตรี ประกอบกบักำรทีจ่ะควบคุมบคุคลเหล่ำนี้

กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองได้วำงหลักกำรไว้ ทั้งนี้ เพื่อควำมจ�ำเป็นของควำมมั่นคงของชำติ จึงควรน�ำเข้ำหำรือ

กับส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในโอกำสต่อไปก่อน

 4. กรณีที่กระทรวงศึกษำธิกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบท่ีเหมำะสมแก่เด็ก และเยำวชนที่หนีภัย 

จำกกำรสู้รบ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์นั้นถือว่ำเป็นกำรด�ำเนิน กำรในเชิงรุก 

เพือ่จะท�ำให้รฐัสำมำรถก�ำหนดหลกัสตูร เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจให้กบับคุคลเหล่ำน้ีทีม่อียูใ่นประเทศไทยตำมแนวทำง

ที่รัฐก�ำหนดจึงเห็นชอบด้วย

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยโภคิน พลกุล)
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

กรมกำรปกครอง

ส�ำนักกิจกรรมควำมมั่นคงภำยใน

โทร./โทรสำร 0-2223-6740
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 ด่วนที่สุด
 ที่ กค 0409.6/7070 กระทรวงกำรคลัง

   ถนนพระรำม 6 กทม. 10400

 25 เมษำยน 2548

เรื่อง  ร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียน 

 ในสถำนศึกษำ พ.ศ. ....... 

เรียน  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

อ้ำงถึง  หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนมำก ที่ นร 0503/ว (ล) 3395 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2548

 ตำมท่ีขอให้เสนอควำมเห็นกรณีกระทรวงศึกษำธิกำรเสนอร่ำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย 

หลักฐำนวัน เดือน ปีเกิดในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. ... และแนวทำงปฏิบัติกำร

จัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย นั้น

 กระทรวงกำรคลังพิจำรณำแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักกำรตำมที่เสนอ แต่เนื่องจำกสถำนศึกษำ 

ที่จัดกำรศึกษำให้แก่กลุ ่มบุคคลดังกล่ำว มีทั้งในส่วนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน สถำนศึกษำเอกชน กรุงเทพมหำนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 

ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรยังไม่สำมำรถประมำณกำรวงเงินงบประมำณได้ ดังนั้น กำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุน     

เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัวให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำว จึงควรเป็นไปตำมควำมเห็นของส�ำนักงบประมำณ

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์)
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

กรมบัญชีกลำง

ส�ำนักมำตรฐำนด้ำนกฎหมำยและระเบียบกำรคลัง  

กลุ่มกฎหมำยและระเบียบด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

โทร. 0-2273-9573
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 ด่วนที่สุด
ที่ พม 0207/1163 กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์
  อำคำรซันทำวเวอร์ส ถนนวิภำวดีรังสิต
  เขตจตุจักร กทม. 10900

 12 มกรำคม 2548

เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547

 ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง กระทรวงศึกษำธิกำรได้ส่งเรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำน 

ทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทยมำเพื่อให้กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เสนอ 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี นั้น

 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็น ดังนี้

 1. เหน็ด้วยกบัร่ำงระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรและแนวปฏบิตัทิีม่กีำรปรับปรงุใหม่ของกระทรวงศกึษำธกิำร 

เนื่องจำกเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่เด็กและบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยไม่มีกำรแบ่งแยก 

ทัง้ยงัเป็นกำรเอือ้ให้น�ำนโยบำยกำรจดักำรศกึษำส�ำหรบัเด็กด้อยโอกำสไปปฏบิติัให้เหน็ผลเด่นชดัข้ึนในด้ำนควำม

เสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 2. ส�ำหรบักำรจดัสรรงบประมำณอดุหนนุเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหวัให้แก่สถำนศกึษำขอให้ พจิำรณำประเดน็

กำรเข้ำถึงทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของเด็กที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย เนื่องจำกเด็ก 

ส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ควรเปิดโอกำสให้เด็กและเยำวชนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมโดยปรำศจำก 

กำรเลือกปฏิบัติ

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยสรอรรถ กลิ่นประทุม)
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

โทร./โทรสำร 0-2612-8841, 0-2612-8718
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 ด่วนม�ก
ที่ นร 0706/5610 ส�ำนักงบประมำณ

   ถนนพระรำม 6 กรุงเทพฯ 10400

 31 มกรำคม 2548

เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547

 ตำมหนังสอืท่ีอ้ำงถึง กระทรวงศกึษำธกิำรขอให้ส�ำนกังบประมำณเสนอควำมเหน็ เรือ่ง กำรจดักำรศกึษำ

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย เพ่ือรวบรวมในกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ส�ำหรับ

กำรจดัท�ำร่ำงระเบยีบกระทรวงศกึษำธิกำร และแนวปฏบิติัทีม่กีำรปรับปรุงแก้ไขใหม่ในประเด็นหลัก 4 ประเดน็ 

ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 ส�ำนักงบประมำณพิจำรณำแล้วขอเรียน ดังนี้

 1. กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำดังกล่ำว เป็นกำรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทุก ๆ คน ท่ีอำศัยอยู ่

ในประเทศไทยสำมำรถเข้ำเรียนโดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่กำรศึกษำ และครอบคลุม ถึงเด็กที่ไม่มี

ทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย โดยหลักกำรแล้วเป็นเรื่องที่ดีและเป็นกำรสร้ำงควำมเสมอภำค ที่จะพัฒนำ

คุณภำพชีวติให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำว อันเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งที่สำมำรถป้องกนัและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 

ของชำติ ทั้งน้ี กำรเปิดโอกำสกว้ำงควรจะต้องควบคุมและตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งจ�ำนวนคน ควำมต้องกำร 

ในอนำคต ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่มีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  

โดยผลกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวต้องไม่ขัดต่อบทบญัญติัแห่งกฎหมำยเฉพำะ เพ่ือประโยชน์ในกำรรกัษำควำมมัน่คง

ของรัฐหรือเศรษฐกิจ ของประเทศ

 2. กำรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

ควรก�ำหนดขอบเขตเฉพำะบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนเท่ำนั้น ซ่ึงในปัจจุบันกลุ่มบุคคลดังกล่ำวสำมำรถเข้ำศึกษำ 

ในสถำนศึกษำของรัฐได้ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2535 และขณะนี้มีจ�ำนวนประมำณ 

50,000 คน ที่รัฐได้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำถึงระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย โดยจัดสรรงบประมำณผ่ำนไปทำงสถำนศึกษำของรัฐอยู่แล้ว แต่เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส�ำหรับคนไทยที่จัดอยู่ในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะจัดให้ได้คุณภำพเท่ำเทียมกัน 

ทุกแห่ง ประกอบกับงบประมำณของประเทศมีจ�ำนวนจ�ำกัดและมีภำระข้อผูกพันที่จะต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 

อีกมำก หำกรัฐต้องด�ำเนินกำรให้กำรศึกษำแก่บุคคลดังกล่ำว เพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมเข้ำใจอันดี 
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ต่อกนัของทกุคนในชำต ิอนัเป็นประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ โดยเฉพำะปัญหำทีม่ผีลกระทบต่อควำมมัง่คง

ของชำตินั้น ก็เห็นควรที่จะสนับสนุนให้เข้ำรับกำรศึกษำเฉพำะสถำนศึกษำของรัฐเท่ำน้ัน ส�ำหรับสถำนศึกษำ 

ของเอกชนทีร่บับคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนทะเบยีนรำษฎรหรอืไม่มสีญัชำตไิทยเข้ำศกึษำในปัจจบุนั จ�ำนวน 1,269 คน 

ซึ่งผู้ปกครองมีฐำนะเพียงพอที่จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยอยู่แล้ว เห็นสมควรให้ผู้ปกครองยังคงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

เช่นเดิม

 3. เพื่อประโยชน์ต่อกำรจ�ำแนกสถำนะ รวมทั้งอนุญำตและอ�ำนวยควำมสะดวกให้เด็กและเยำวชน 

ที่มีข้อก�ำหนด ระเบียบปฏิบัติ หรือมีกฎหมำยควบคุมเฉพำะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อำศัยสำมำรถเดินทำงไปศึกษำ 

ได้เป็นระยะเวลำตำมหลักสูตรกำรศึกษำ ส�ำหรับกรณีบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

เห็นควรให้กระทรวงมหำดไทยจัดท�ำฐำนข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ในกำรรักษำ 

ควำมมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศด้วย

 4. กำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรขอจัดกำรศึกษำในรูปแบบท่ีเหมำะสมแก่เด็กและเยำวชนที่หนีภัย 

จำกกำรสู้รบ ขอเรียนว่ำกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันนั้นจัดได้หลำยรูปแบบ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ 

และตำมอัธยำศัย หำกเห็นควำมจ�ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำร 

ควรจดักำรศกึษำให้สอดคล้องตำมพระรำชบญัญติักำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  

โดยค�ำนึงถึงหลักประหยัดและมีประสิทธิภำพด้วย

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยวุฒิพันธุ วิชัยรัตน์)
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

ส�ำนักจัดท�ำงบประมำณด้ำนสังคม 1

โทร. 0-2273-9266-80 ต่อ 1305

โทรสำร 0-2273-9928
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ที่ ตช 0024.552/203 กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน

   1279 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

 18 มกรำคม 2548

เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนมำก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2547

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนพิจำรณำและมีควำมเห็น สอดคล้องกับ

แนวทำง รำยละเอียด กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส�ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ได้สรุปน�ำเรียนเสนอ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกประกำร

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
 
 ขอแสดงควำมนับถือ

 พลต�ำรวจตรี   เธียรชัย เอี่ยมรักษา

 (เธียรชัย เอี่ยมรักษ�)

 รองผู้บัญชำกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 ผู้บัญชำกำร กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน

แผนก 2 กองก�ำกับกำร 5 กองบังคับกำรอ�ำนวยกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน  

โทร. 0-2279-9520-34 ต่อ 353  

โทรสำร 0-22279-9520-34 ต่อ 336
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ระเบียบกระทรวงมห�ดไทย

ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำว

เพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 

พ.ศ. 2553

_____________________________

 โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2549 ให้ควำมคุ้มครองดูแลกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสถำนะ 

ทำงทะเบียนที่ได้รับกำรส�ำรวจตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล เพ่ือให้สำมำรถ 

อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตำมกฎหมำยและมีสิทธิต่ำง ๆ ตำมสถำนะที่ได้รับรวมท้ังท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

ให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำเชื้อสำยไทย (เข้ำมำหลังวันที่ 9 มีนำคม 2519) ผู้อพยพเชื้อสำยไทย

จำกจังหวัดเกำะกง กัมพูชำ (เข้ำมำหลังวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2520) ผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกกัมพูชำ ลำวอพยพ 

และผู้หลบหนีเขำ้เมืองจำกพม่ำ โดยให้กลุ่มบุคคลดังกล่ำวได้อำศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วครำวเพ่ือรอกำรส่งกลับ 

และอนุญำตให้ออกนอกเขตที่อยู่อำศัย เพื่อไปท�ำงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2521 

โดยอำศัยอ�ำนำจ ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ไปแล้ว และคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 เห็นชอบแนวปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร

หรือไม่มีสัญชำติไทยโดยให้กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำอนุญำตและอ�ำนวยควำมสะดวกให้เด็กและเยำวชน  

ที่มีข้อก�ำหนด ระเบียบปฏิบัติหรือมีกฎหมำยควบคุมเฉพำะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อำศัย สำมำรถเดินทำงไปศึกษำได้

เป็นระยะเวลำตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญำตเป็นครั้งครำวยกเว้น ผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ 

อำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรยีกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรอนญุำตให้บุคคลซ่ึงไม่มสีญัชำติไทย    

ออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2553”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

  ข้อ 3 บรรดำระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกำศใดที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตออกนอกเขตควบคุม เป็นกำร

ช่ัวครำว เพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำของนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญชำติไทย ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 31 ง รำชกิจจำนุเบกษำ 10 มีนำคม 2553
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 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

 “บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย” หมำยควำมว่ำ นักเรียน นักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

 (1) นักเรียน นักศึกษำ ที่เป็นชนกลุ่มน้อยและไม่มีสัญชำติไทย ซ่ึงได้จัดท�ำทะเบียนประวัต ิ

และบัตรประจ�ำตัวไว้แล้ว รวม 15 กลุ่ม คือ อดีตทหำรจีนคณะชำติและจีนฮ่ออพยพ ไทยล้ือ เวียดนำมอพยพ 

ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำ ผู ้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำเชื้อสำยไทย จีนฮ่ออิสระ เนปำลอพยพ บุคคลบนพื้นที่สูง 

และชมุชนบนพืน้ท่ีสงูม้งในท่ีพกัสงฆ์ถ�ำ้กระบอก อดีตโจรจีนคอมมวินสิต์มำลำยำ ผูอ้พยพเชือ้สำยไทยจำกจงัหวดั

เกำะกง กัมพูชำ ลำวอพยพ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองเชื้อสำยไทยจำกจังหวัดเกำะกง กัมพูชำ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำก

กัมพูชำ และผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำ ที่ประสงค์จะเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

 (2) นักเรียน นักศึกษำ ที่ไม่มีสัญชำติไทยกลุ่มอื่น ๆ ซ่ึงไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยตำม (1) รวมถึง นักเรียน 

นกัศกึษำ ซึง่เป็นบคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีน และได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบยีนประวติั และบตัรประจ�ำตวั  

ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ที่ประสงค์จะเข้ำเรียน 

ในสถำนศึกษำ

 “เขตควบคุม” หมำยควำมว่ำ อำณำบริเวณที่กระทรวงมหำดไทยได้ก�ำหนดให้อยู่อำศัย ตำมระเบียบ 

ประกำศและค�ำสัง่ ซ่ึงเป็นไปตำมบญัชเีขตควบคุมท้ำยระเบยีบนี ้รวมถงึท้องทีอ่�ำเภอ จังหวดัหรือกรุงเทพมหำนคร  

ที่ได้ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงที่ออกตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรให้แก่นักเรียน นักศึกษำ

 “ทะเบียนประวัติ” หมำยควำมว่ำ เอกสำรทะเบียนรำษฎรที่นำยทะเบียนจัดท�ำขึ้นตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ส�ำหรับบันทึกรำยกำรบุคคลของคนไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลไม่มีสถำนะ 

ทำงทะเบียน เช่น ทะเบียนบ้ำน (ทร.13) แบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

(ทร.38 ข) เป็นต้น

 “จังหวัด” หมำยควำมว่ำ จังหวัดที่เป็นเขตควบคุมตำมที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด 

 “อ�ำเภอ” หมำยควำมว่ำ อ�ำเภอและกิ่งอ�ำเภอที่เป็นเขตควบคุมตำมที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด

 “สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์กำรเรียน วิทยำลัย สถำบัน 

มหำวทิยำลยั หน่วยงำนกำรศกึษำหรอืหน่วยงำนอืน่ของรัฐหรือของเอกชน ทีม่อี�ำนำจหน้ำที ่หรือมวีตัถปุระสงค์     

ในกำรจัดกำรศึกษำ

 “หลักฐำนทำงกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ เอกสำรอันเป็นหลักฐำนทำงกำรศึกษำของนักเรียน 

นักศึกษำ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน นักศึกษำ สมุดประจ�ำตัวนักเรียนนักศึกษำ สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ 

ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษำ หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน ประกำศนียบัตร หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน 

นักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ หรือเอกสำรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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 “หนงัสอืรบัรองกำรเป็นนกัเรยีน นกัศกึษำของสถำนศกึษำ” หมำยควำมว่ำ หนงัสอืซ่ึงหวัหน้ำสถำนศกึษำ

ออกให้แก่นักเรียน นักศึกษำ เพ่ือแสดงว่ำบุคคลนั้นได้เป็นนักเรียน นักศึกษำ ของสถำนศึกษำดังกล่ำวจริง 

โดยระบุระยะเวลำในกำรศึกษำตำมหลักสูตรไว้ด้วย

 ข้อ 5 กำรขออนุญำตออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวของนักเรียน นักศึกษำ ให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

 (1) กรณีมีภูมิล�ำเนำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ขออนุญำตต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง โดยยื่นค�ำขอ  

ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ ณ ส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 (2) กรณีมีภูมิล�ำเนำอยู่ในเขตจังหวัดอื่น

  (ก) กรณอีอกนอกเขตจงัหวดั ให้ขออนญุำตต่อผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัโดยยืน่ค�ำขอตำมแบบทีก่�ำหนด

ท้ำยระเบยีบน้ี ณ ท่ีท�ำกำรปกครองอ�ำเภอหรอืกิง่อ�ำเภอ ทีผู่ย้ืน่ค�ำขอมภีมูลิ�ำเนำและให้นำยอ�ำเภอหรอืปลดัอ�ำเภอ      

ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเสนอควำมเห็นให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อพิจำรณำต่อไป

  (ข) กรณีออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ ให้ขออนุญำตต่อนำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ โดยยื่นค�ำขอตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ ณ ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอ 

หรือกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอมีภูมิล�ำเนำ

 ข้อ 6 ในกำรขออนุญำตออกนอกเขตควบคุม ให้ผู้ยื่นค�ำขอแจ้งสถำนที่ที่ประสงค์จะเดินทำงไปศึกษำ     

ช่ือสถำนศึกษำ ชื่อหลักสูตร ระยะเวลำท่ีศึกษำตำมหลักสูตร ระยะเวลำที่ขออนุญำต และสถำนที่ที่พักอำศัย

ระหว่ำงกำรศึกษำให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย ส�ำเนำทะเบียนประวัต ิ

หรอืบตัรประจ�ำตวั หนงัสือรบัรองกำรเป็นนกัเรยีน นกัศกึษำ ของสถำนศกึษำ รูปถ่ำยขนำด 1 นิว้ จ�ำนวน 4 รูป 

และหลักฐำนอื่น ๆ ในกำรขออนุญำตออกนอกเขตกรุงเทพมหำนครหรือเขตจังหวัดให้ผู้ยื่นค�ำขอยื่นขออนุญำต

ก่อนก�ำหนดวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำสิบวันท�ำกำรในกำรขออนุญำตออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอให้ผู้ยื่น 

ค�ำขอยื่นขออนุญำตก่อนก�ำหนดวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำห้ำวันท�ำกำร

 ข้อ 7 ระยะเวลำในกำรอนุญำต ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมกำรปกครอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี โดยให้พิจำรณำจำกระยะเวลำที่ผู้นั้น 

ศึกษำตำมหลักสูตรและระยะเวลำในกำรเดินทำงไปและเดินทำงกลับเป็นส�ำคัญ

 กรณจี�ำเป็นและมีเหตผุลพเิศษ เช่น กรณขีอออกนอกเขตกรงุเทพมหำนคร จงัหวดั อ�ำเภอ หรอืกิง่อ�ำเภอ      

เกินกว่ำระยะเวลำท่ีผู ้น้ันศึกษำตำมหลักสูตรให้อธิบดีกรมกำรปกครอง ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ�ำเภอ 

หรือปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี พิจำรณำเป็นรำยกรณีไป

 กำรอนุญำตออกนอกเขตควบคุมนอกเหนือจำกตำมบัญชีเขตควบคุมท้ำยระเบียบนี้ ให้เสนอ 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย พิจำรณำเป็นรำยกรณีไป
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 ในกำรอนุญำตให้นักเรียน นักศึกษำ ออกนอกเขตควบคุมชั่วครำวตำมระเบียบนี้ ให้หมำยควำมรวมถึง        

กำรอนุญำตให้ออกนอกเขตควบคุมเพื่อไปยังเขตท้องที่อื่นอันเป็นท้องที่ที่สถำนศึกษำได้ก�ำหนดให้เป็นท้องที่              

ที่นักเรียน นักศึกษำ ต้องด�ำเนินกิจกรรมตำมหลักสูตรที่ก�ำหนด 

 ข้อ 8 เมือ่ได้อนญุำตให้นกัเรยีน นกัศกึษำ ออกนอกเขตควบคมุชัว่ครำว ให้ออกหนงัสืออนญุำตตำมแบบ

ท้ำยระเบยีบนีใ้ห้กบัผูท้ีไ่ด้รบัอนญุำตนัน้ และให้จดัท�ำสมดุบนัทกึควบคุมกำรอนญุำตให้ออกนอกเขตควบคมุตำม

แบบท้ำยระเบียบน้ีไว้ด้วย โดยให้มีรำยละเอียดเก่ียวกับชื่อ ที่อยู่ของผู้ได้รับอนุญำต สถำนศึกษำ ระยะเวลำที่

อนุญำต สถำนทีท่ีเ่ดนิทำงไปศกึษำ สถำนทีท่ีพ่กัอำศยัระหว่ำงศกึษำ และช่องหมำยเหตสุ�ำหรบัให้ผูไ้ด้รบัอนญุำต

ลงชื่อ หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ เมื่อเดินทำงกลับมำรำยงำนตัว 

 เมื่อได้รับรำยงำนตัวจำกผู ้ท่ีได้รับอนุญำตออกนอกเขตควบคุมแล้วให้จัดท�ำสมุดบันทึกควบคุม 

กำรรำยงำนตวัตำมแบบท้ำยระเบยีบไว้ด้วย โดยให้มรีำยละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ ท่ีอยูข่องผู้ได้รับอนญุำต สถำนศกึษำ 

ระยะเวลำที่อนุญำต สถำนที่ที่เดินทำงไปศึกษำ สถำนที่ที่พักอำศัยระหว่ำงศึกษำ ก�ำหนดวันรำยงำนตัว 

และช่องหมำยเหตุส�ำหรับให้ผู้ที่มำรำยงำนตัวลงชื่อ หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ

 ข้อ 9 ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตควบคุม ต้องน�ำหนังสืออนุญำตและบัตรประจ�ำตัว พกพำติดตัว

ไปด้วยระหว่ำงเดินทำงออกนอกเขต และเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัย อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 

ให้ผู้ที่ได้รับอนุญำตออกนอกเขตควบคุมไปรำยงำนตัว ดังนี้

 (1) กรณีที่พักอำศัยอยู ่ระหว่ำงกำรศึกษำอยู ่ในเขตกรุงเทพมหำนครให้ไปรำยงำนตัวต่ออธิบดี 

กรมกำรปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และให้อธิบดีกรมกำรปกครองแจ้งผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรต�ำรวจ

สันติบำล ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ทรำบ

 (2) กรณีท่ีพกัอำศยัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำอยูใ่นจงัหวดัอืน่ ให้ไปรำยงำนตัวต่อนำยอ�ำเภอ หรอืปลดัอ�ำเภอ         

ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และให้นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำ 

กิ่งอ�ำเภอแจ้งหัวหน้ำสถำนีต�ำรวจในท้องที่นั้นทรำบ แล้วแต่กรณี

 (3) กรณีที่ได้รับอนุญำตออกนอกเขตควบคุมเกินกว่ำหนึ่งปี ให้ผู้ที่ได้รับอนุญำตออกนอกเขตควบคุม       

ไปรำยงำนตัวต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง นำยอ�ำเภอ หรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที ่

ได้รับมอบหมำยทุกหกเดือนนับแต่วันรำยงำนตัวคร้ังแรก โดยให้อธิบดีกรมกำรปกครอง นำยอ�ำเภอหรือ 

ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอแจ้งผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรต�ำรวจสันติบำล ส�ำนักงำนต�ำรวจ 

แห่งชำติ หรือหัวหน้ำสถำนีต�ำรวจในท้องที่ทรำบ แล้วแต่กรณี

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตควบคุมแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุญำตกลับไป รำยงำนตัว    

ยังท้องที่ที่ผู้ได้รับอนุญำตนั้นได้ยื่นค�ำขออนุญำตออกนอกเขตควบคุมไว้
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 หำกมเีหตจุ�ำเป็นอนัเกีย่วเนือ่งกบักำรศกึษำ ใหผัูม้อี�ำนำจในกำรอนญุำตออกนอกเขตควบคมุตำมข้อ 10 

สำมำรถขยำยระยะเวลำได้ตำมสมควรแก่กรณี

 ข้อ 10 เมื่อผู้ท่ีได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตควบคุม มีควำมประสงค์เปลี่ยนแปลงสถำนที่ที่พักอำศัย 

ระหว่ำงกำรศึกษำให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

 (1) กรณีท้องที่อันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัยอยู ่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิมอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ให้ขออนุญำตต่ออธบิดกีรมกำรปกครอง โดยยืน่ค�ำขอตำมแบบท้ำยระเบียบนี ้ณ ส�ำนกักจิกำรควำมมัน่คงภำยใน 

กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 (2) กรณีท้องที่อันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิมอยู่ในจังหวัดอื่น

  (ก)  กรณีออกนอกเขตจังหวัดให้ขออนุญำตต่อผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดโดยยื่นค�ำขอตำมแบบ 

ท้ำยระเบียบนี้ ณ ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอหรือที่ท�ำกำรปกครองกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอได้พักอำศัย อยู่ระหว่ำง 

กำรศึกษำเดิม และให้นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำก่ิงอ�ำเภอเสนอควำมเห็นให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดเพื่อพิจำรณำต่อไป

  (ข)  กรณีออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอให้ขออนุญำตต่อนำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็น

หัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ โดยยื่นค�ำขอตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ ณ ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอ หรือกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่น

ค�ำขอได้พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิม

  ในกำรขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู ้ยื่นค�ำขอแนบเอกสำรกำรยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย  

ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียนนักศึกษำของสถำนศึกษำ รูปถ่ำย  

ขนำด 1 น้ิว จ�ำนวน 4 รูป และหนังสืออนุญำตให้นักเรียนนักศึกษำออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำว 

เพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

  เมื่อท้องท่ีใดได้อนุญำตให้นักเรียนนักศึกษำเปลี่ยนแปลงสถำนที่ที่พักอำศัยระหว่ำงกำรศึกษำ                     

ให้ออกหนังสืออนุญำตกำรเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีที่พักอำศัยระหว่ำงกำรศึกษำให้ผู้ท่ีได้รับอนุญำตนั้น เพื่อให้ผู้นั้น  

น�ำไปแจ้งท้องท่ีอันเป็นสถำนท่ีท่ีพักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแห่งใหม่ทรำบ และให้ท้องที่อันเป็นสถำนที่ 

ที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิมแจ้งท้องท่ีอันเป็นสถำนท่ีที่พักอำศัย อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแห่งใหม่รวมถึง 

ผู้อนุญำตเดิมทรำบ ท้ังนี้ เมื่อไปถึงท้องท่ีอันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัย อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแห่งใหม่ให้ผู้ที่ได้รับ

อนุญำตออกนอกเขตควบคุมไปรำยงำนตัวตำมข้อ 9
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 ข้อ 11 กรณีนักเรียน นักศึกษำได้เดินทำงออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือไม่ไปรำยงำนตัว 

ต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

เมือ่ไปถงึท้องท่ีอันเป็นสถำนท่ีท่ีพกัอำศยัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำ หรอืเมือ่เปลีย่นแปลงสถำนทีท่ี่พกัอำศยัอยูร่ะหว่ำง

กำรศกึษำแห่งใหม่ หรอืเมือ่กลบัถึงเขตควบคุม ภำยในก�ำหนดเวลำแล้วแต่กรณ ีให้ถอืว่ำเป็นผู้ออกนอกเขตควบคุม

โดยไม่ได้รับอนุญำต และมีควำมผิดตำมกฎหมำย

 ข้อ 12 ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมระเบยีบนี ้และมอี�ำนำจวนิจิฉยัตคีวำมกำรปฏบิตัติำม

ระเบียบนี้

   ประกำศ ณ วันที่  2  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2553

 ชวรัตน์ ชำญวีรกูล

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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หนังสืออนุญ�ต
ให้นักเรียน นักศึกษ� ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญช�ติไทย 

ออกนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�วเพื่อรับก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ�

ที่......../.........

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

 อนุญำตให.้........................................................อำย.ุ.......ปี หมำยเลขประจ�ำตวั......................................

ช่ือหมูบ้่ำน.................................บ้ำนเลขที.่.......หมูท่ี.่.........ต�ำบล/แขวง.......................อ�ำเภอ/เขต.........................

จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................................................ซึ่งมีหลักฐำน ดังนี้

 1. ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว

 2. หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ

 3. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป

 4. หลักฐำนทำงกำรศึกษำอื่น ๆ 

เดนิทำงออกนอกเขตอ�ำเภอ/กิง่อ�ำเภอ..................................จงัหวดั/กรงุเทพฯ............................ เป็นกำรชัว่ครำว 

เพือ่เดนิทำงไป............ (อ�ำเภอ จงัหวดั หรอืกรงุเทพฯ)........... เพ่ือเข้ำเรียน ณ............... (ชือ่สถำนศกึษำ).............. 

หลักสูตร.....................................................ตั้งแต่วันที่.....เดือน...........พ.ศ.......ถึงวันที่.....เดือน...........พ.ศ........    

ระยะเวลำ............(วนั เดอืน ปี).......... โดยระหว่ำงเข้ำเรยีนในสถำนศกึษำอนญุำตให้พกัอำศยัอยูบ้่ำนเลขที.่............

หมูท่ี.่........ต�ำบล......................อ�ำเภอ.....................จงัหวดั.......................หมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อ..........................

 โดยให้ผู้ได้รับอนุญำตปฏิบัติตำมเงื่อนไขท้ำยหนังสือนี้อย่ำงเคร่งครัด

 ออกให้ ณ วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................. 

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

 ต�ำแหน่ง................................................

           (ประทับตรำประจ�ำต�ำแหน่ง)

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

              (ผู้ได้รับอนุญำต) 

ติดรูป

 ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ำย ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวำ
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เงื่อนไข

 1. ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตควบคุม ต้องน�ำหนังสืออนุญำตและบัตรประจ�ำตัวพกพำติดตัวไป

ด้วยระหว่ำงเดินทำงออกนอกเขต และเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำให้ผู้ได้รับ

อนุญำตออกนอกเขตควบคุมไปรำยงำนตัว ดังนี้

  (1) กรณีที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ไปรำยงำนตัวต่ออธิบดี     

กรมกำรปกครอง หรือผู ้ที่ได้รับมอบหมำยและให้อธิบดีกรมกำรปกครองแจ้งผู ้บัญชำกำรกองบัญชำกำร 

ต�ำรวจสันติบำล ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติทรำบ

  (2) กรณทีีพั่กอำศยัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำอยูใ่นจงัหวัดอืน่ ให้ไปรำยงำนต่อนำยอ�ำเภอหรอืปลดัอ�ำเภอ      

ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และให้นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำ          

กิ่งอ�ำเภอ แจ้งหัวหน้ำสถำนีต�ำรวจในท้องที่นั้นทรำบ แล้วแต่กรณี

  (3) กรณีท่ีได้รบัอนุญำตออกนอกเขตควบคมุเกนิกว่ำหนึง่ปี ให้ผูท้ีไ่ด้รบัอนญุำตออกนอกเขตควบคุม   

ไปรำยงำนตัวต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยทุกๆ หกเดือน นับแต่วันรำยงำนตัวคร้ังแรก โดยให้อธิบดีกรมกำรปกครอง นำยอ�ำเภอหรือปลัดเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แจ้งผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรต�ำรวจสันติบำล ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ  

หรือหัวหน้ำสถำนีต�ำรวจในท้องที่ทรำบ แล้วแต่กรณี

  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตควบคุมแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับอนุญำตกลับไปรำยงำนตัว 

ยังท้องที่ที่ผู้ได้รับอนุญำตนั้นได้ยื่นค�ำขออนุญำตออกนอกเขตควบคุมไว้

 2. เมือ่ผูท้ีไ่ด้รบัอนญุำตให้ออกนอกเขตควบคมุ มคีวำมประสงค์เปลีย่นแปลงสถำนทีท่ีพ่กัอำศยัระหว่ำง

กำรศึกษำให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

  (1) กรณีท้องท่ีอันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัยอยู ่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิมอยู่ในเขตกรุงทพมหำนคร  

ให้ขออนญุำตต่ออธบิดกีรมกำรปกครอง ณ ส�ำนกักจิกำรควำมม่ันคงภำยใน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

  (2) กรณีท้องที่อันเป็นสถำนที่ที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิมอยู่ในจังหวัดอื่น

   (ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัดให้ขออนุญำตต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ณ ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอ

หรือที่ท�ำกำรปกครองกิ่งอ�ำเภอที่ผู ้ยื่นค�ำขอได้พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิม และให้นำยอ�ำเภอหรือ 

ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเสนอควำมเห็นให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อพิจำรณำต่อไป

   (ข) กรณีออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิง่อ�ำเภอให้ขออนุญำตต่อนำยอ�ำเภอหรอืปลดัอ�ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำ

ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ ณ ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอได้พักอำศัยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเดิม

 3. นกัเรยีน นกัศกึษำ ซึง่เป็นบุคคลไม่มสีญัชำตไิทยได้เดินทำงออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รบัอนญุำต

หรือไม่ไปรำยงำนตัวต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง นำยอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำย เมือ่ไปถงึท้องทีอ่นัเป็นสถำนทีท่ีพ่กัอำศยัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำหรือเมือ่เปล่ียนแปลงสถำนท่ีท่ีพักอำศยั   

อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำใหม่ หรือเมื่อกลับถึงเขตควบคุมภำยในก�ำหนดเวลำ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำเป็นผู้ออกนอก

เขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญำต และมีควำมผิดตำมกฎหมำย
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แบบคำ�ร้องขออนุญ�ตออกนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�ว

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

1) เรื่อง ขออนุญำตออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
 เรียน นำยอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ......................................................................... 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว, เด็กชำย, เด็กหญงิ ระบ)ุ............................................อำย.ุ...........ปี
หมำยเลขประจ�ำตวั..............................ชือ่หมูบ้่ำน.......................................................บ้ำนเลขที.่..........หมูท่ี.่........
ต�ำบล..........................................อ�ำเภอ......................................จงัหวดั.........................................ได้แนบหลกัฐำน
ประกอบดังนี้
  1.  ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
  2.  หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ
  3.  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
  4.  หลักฐำนอื่นๆ
  ขออนญุำตเดนิทำงออกนอกเขตอ�ำเภอ/ก่ิงอ�ำเภอ.................................จงัหวดั......................................
เป็นกำรชัว่ครำวไปยงั......................................อ�ำเภอ/เขต...........................(อ�ำเภอ จงัหวัด หรือกรุงเทพ)................ 
เพือ่เข้ำเรยีน ณ...........(ช่ือสถำนศกึษำ)......... หลกัสตูร.........................ตัง้แต่วนัที.่.......เดอืน................พ.ศ. ............
ถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..........รวมระยะเวลำ............วัน...........เดือน.............ปี โดยระหว่ำงกำรเข้ำเรียน
ในสถำนศกึษำ ข้ำพเจ้ำขออนญุำตพกัอำศยัอยูบ้่ำนเลขที.่..........หมูท่ี.่........ ต�ำบล/แขวง.......................................
อ�ำเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................................

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำออกหนังสืออนุญำตให้กับข้ำพเจ้ำต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (ลงชื่อ) ................................................. (ผู้ขออนุญำต)
  (.................................................)
2) ควำมเห็นของผู้ใหญ่บ้ำน/ก�ำนัน
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ................................................. (ผู้ใหญ่บ้ำน/ก�ำนัน)
 วันที่........เดือน...................พ.ศ............
3) ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำน/นำยอ�ำเภอ
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ................................................. (ปลดัอ�ำเภอ/นำยอ�ำเภอ)
 วันที่........เดือน...................พ.ศ............

แบบคำ�ขอ
ออกนอกเขตอำ�เภอ
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แบบคำ�ร้องขออนุญ�ตออกนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�ว

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

1) เรื่อง ขออนุญำตออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
 เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ............................................................................................................................. 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ.............................................................อำย.ุ..............ปี  หมำยเลขประจ�ำตวั......................
ชือ่หมูบ้่ำน........................................บ้ำนเลขท่ี...........หมูท่ี่..........ต�ำบล............................อ�ำเภอ..............................
จังหวัด....................................ได้แนบหลักฐำนประกอบดังนี้
  1.  ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
  2.  หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ
  3.  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
  4.  หลักฐำนอื่นๆ
  ขออนญุำตเดินทำงออกนอกเขต จงัหวดั................................เป็นกำรชัว่ครำวไปยงัต�ำบล/แขวง.......................
อ�ำเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................เพื่อเขำ้รับกำรศึกษำ ณ..........(ชื่อสถำนศึกษำ).................. 
หลกัสตูร......................................ตัง้แต่วนัที.่....เดอืน.................พ.ศ.........ถงึวนัที.่....เดอืน..................พ.ศ. ...........
รวมระยะเวลำ...........วัน..........เดือน.........ปี โดยระหว่ำงรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำข้ำพเจ้ำได้ขออนุญำตพักอำศัย 
บ้ำนเลขที.่............หมูท่ี.่.........ต�ำบล/แขวง..............................อ�ำเภอ/เขต................................จงัหวดัรำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้

                        จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำออกหนังสืออนุญำตให้แก่ข้ำพเจ้ำต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

                                                         (ลงชือ่).................................................(นำยอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ)
                            (.................................................)

2) ควำมเห็นของผู้ใหญ่บ้ำน/ก�ำนัน
 ............................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ................................................. (นำยอ�ำเภอ/ปลดัอ�ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำประจ�ำกิง่อ�ำเภอ)
 วันที่........เดือน...................พ.ศ............

3) ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำน/นำยอ�ำเภอ
 ............................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ................................................. (นำยอ�ำเภอ/ปลดัอ�ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำประจ�ำกิง่อ�ำเภอ)
 วันที่........เดือน...................พ.ศ............

4) ควำมเห็นของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
 ............................................................................................................................................................................

                                                         (ลงชื่อ).................................................(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)
                                                         วันที่........เดือน...................พ.ศ...........

แบบคำ�ขอ
ออกนอกเขตจังหวัด
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แบบคำ�ร้องขออนุญ�ตนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�ว  

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

1) เรื่อง ขออนุญำตออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
 เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง
  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว, เดก็ชำย, เด็กหญงิ ระบ)ุ............................................อำย.ุ...........ปี
หมำยเลขประจ�ำตวั.......................................ช่ือหมูบ้่ำน.....................................................เลขที.่...........หมูท่ี.่........
แขวง......................................................เขต................................................กรุงเทพมหำนคร ได้แนบหลักฐำน
ประกอบดังนี้
  1. ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
  2. หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ
  3. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
  4. หลักฐำนอื่นๆ
  ขออนุญำตเดินทำงออกนอกแขวงเขตกรุงเทพมหำนครเป็นกำรชั่วครำวไปยังต�ำบล/แขวง...........................
อ�ำเภอ/เขต...........................จงัหวดั...........................เพ่ือเข้ำเรยีน ณ........................(ชือ่สถำนศกึษำ) ....................
หลกัสตูร..............................................................................ต้ังแต่วนัท่ี...............เดือน...........................พ.ศ..............
ถึงวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ................รวมระยะเวลำ.........วัน.........เดือน........ปี โดยระหว่ำงกำรเข้ำเรียน 
ในสถำนศึกษำ ข้ำพเจ้ำขออนุญำตพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.........หมู่ที่......... ต�ำบล/แขวง........................................
อ�ำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................................

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำออกหนังสืออนุญำตให้กับข้ำพเจ้ำต่อไป

                                   ขอแสดงควำมนับถือ

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

2) ควำมเห็นของผู้อ�ำนวยกำรส่วนประสำนรำชกำร ส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ................................................. (ผู้อ�ำนวยกำรส่วนประสำนรำชกำร)
  (.................................................)
 วันที่.......เดือน..............พ.ศ. .................

3) ควำมเห็นของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง

 (ลงชื่อ) ................................................. (ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักจิกำรควำมมัน่คงภำยใน)
  (.................................................)
 วันที่.......เดือน..............พ.ศ. .................

แบบคำ�ขอ
ออกนอกเขตกรุงเทพ
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แบบบันทึกควบคุมก�รขออนุญ�ตออกนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�ว 

ของนักเรียน นักศึกษ� ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญช�ติไทย

ลำ�ดับ

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล 

ที่อยู่

หม�ยเลขระจำ�ตัว

สถ�นศึกษ�/

ที่ตั้งสถ�นศึกษ�

สถ�นที่พักอ�ศัย

ระหว่�งเข้�รับ

ก�รศึกษ�

ระยะเวล�

ที่อนุญ�ต

ล�ยมือชื่อ

ผู้บันทึก
หม�ยเหตุ

หม�ยเหตุ  ช่องหมำยเหตุส�ำหรับให้ผู้ได้รับอนุญำตลงชื่อหรือพิมพ์ลำยน้ิวมือ เมื่อเดินทำงกลับมำรำยงำนตัว 

ภำยหลังสิ้นสุดระยะเวลำที่ได้อนุญำตให้ออกนอกเขตฯ
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แบบบันทึกควบคุมก�รร�ยง�นตัวของนักเรียน นักศึกษ� 

ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญช�ติไทย ซึ่งได้รับอนุญ�ตให้ออกนอกเขตควบคุมเป็นก�รชั่วคร�ว

ลำ�ดับ

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล 

ที่อยู่

หม�ยเลขระจำ�ตัว

สถ�นศึกษ�/

ที่ตั้งสถ�นศึกษ�

สถ�นที่พักอ�ศัย

ระหว่�งเข้�รับ

ก�รศึกษ�

ระยะเวล�

ที่อนุญ�ต

ล�ยมือชื่อ

ผู้บันทึก
หม�ยเหตุ

หม�ยเหตุ  ช่องหมำยเหตุส�ำหรับให้ผู ้ได้รับอนุญำตลงชื่อหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ เมื่อมำรำยงำนตัว ณ ท้องที่ 

อันเป็นที่พักอำศัยอยู่ระหว่ำงเรียน
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ติดรูป

หนังสืออนุญ�ตให้เปลี่ยนแปลงสถ�นที่ที่พักอ�ศัยระหว่�งศึกษ�
ของนักเรียน นักศึกษ� ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญช�ติไทย

ที่......../......... วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .......

 อนุญำตให.้........................................................อำย.ุ.......ปี หมำยเลขประจ�ำตวั......................................
ช่ือหมูบ้่ำน.................................บ้ำนเลขที.่.......หมูท่ี.่.........ต�ำบล/แขวง.......................อ�ำเภอ/เขต.........................
จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................................................ซึ่งมีหลักฐำน ดังนี้
 1. ส�ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
 2. หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ
 3. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
 4.  หนงัสอือนญุำตให้นกัเรยีน นกัศกึษำ ซึง่เป็นบคุคลท่ีไม่มสีญัชำติไทยออกนอกเขตควบคมุเป็นกำรชัว่ครำว

เพื่อรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
 เปล่ียนแปลงสถำนที่ที่พักอำศัยระหว่ำงกำรศึกษำ จำกบ้ำนเลขที่........หมู่ที่........ต�ำบล/แขวง........................ 
อ�ำเภอ/เขต.....................................จงัหวดั/กรุงเทพฯ........................................เป็นบ้ำนเลขที.่...........หมูท่ี.่..........
ต�ำบล/แขวง.................................อ�ำเภอ/เขต.............................................จงัหวดั/กรงุเทพฯ...................................
ตั้งแต่วันที่......................เดือน............................... พ.ศ. .......................... เป็นต้นไป

 ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............

 (ลงชื่อ) .................................................
 (.................................................) 
 ต�ำแหน่ง................................................
           (ประทับตรำประจ�ำต�ำแหน่ง)

 ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ำย ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวำ

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

ผู้ได้รับอนุญำตและผู้แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ที่พักอำศัยระหว่ำงศึกษำ
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ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย
เรื่อง  กำรก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวก

       ที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

 เพื่อด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2555 เรื่อง ยุทธศำสตร์แก้ปัญหำผู้หลบหน ี   

เข้ำเมืองทั้งระบบที่ให้กระทรวงมหำดไทยรับผิดชอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองท่ีอยู่ 

ในประเทศไทย  กลุม่ชนกลุม่น้อยและกลุม่ชำติพนัธุท่ี์อพยพเข้ำมำอำศยัอยู่เป็นเวลำนำนและกลบัประเทศต้นทำงไม่ได้              

โดยให้ก�ำหนดสถำนะแก่กลุม่เป้ำหมำยทีอ่ำศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลำนำนและมชีือ่อยูใ่นระบบทะเบยีนรำษฎร

และก�ำหนดสทิธขิัน้พืน้ฐำนของกลุม่เป้ำหมำยทีอ่ยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำก�ำหนดสถำนะของทำงรำชกำร

เก่ียวกับสิทธิในกำรเดินทำงโดยให้พิจำรณำก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมเป็นระดับจังหวัด กำรก�ำหนดเขตพื้นท่ีและ       

กำรเดินทำงออกนอกเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยและสนับสนุนกำรแก้ปัญหำผู้หลบหนี     

เข้ำเมืองกลุ่มอื่นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบับที ่87/2557 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เร่ือง กำรแก้ไขเพิม่เติม 

ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต�ำรวจและมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติ

คนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2555 ออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรช่ัวครำวตำมประกำศนี้

หมำยถึง คนต่ำงด้ำวท่ีอพยพเข้ำมำในประเทศไทยและอำศัยอยู่เป็นเวลำนำนที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร 

ก่อนวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 และบุตรหลำนที่เกิดในประเทศไทยที่ไม่ได้สัญชำติไทย ดังต่อไปนี้

 (1) คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นชนกลุม่น้อยทีม่รีำยกำรในฐำนข้อมลูทะเบยีนรำษฎรและได้รับกำรจัดท�ำทะเบยีน

ประวัติและบัตรประจ�ำตัว ดังนี้

 (ก) เวียดนำมอพยพ

 (ข) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มำลำยำ

 (ค) อดีตทหำรจีนคณะชำติ

 (ง) จีนฮ่ออพยพพลเรือน

 (จ) ไทยลื้อ

 (ฉ) จีนฮ่ออิสระ
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 (ช) ชำวเขำหรือบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง

 (ซ) เนปำลอพยพ

 (ฌ) ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำ

 (ญ) ผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำ

 (ฎ) ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำเชื้อสำยไทย

 (ฏ) ผู้อพยพเชื้อสำยไทยจำกจังหวัดเกำะกง กัมพูชำ

 (ฐ) ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวกัมพูชำ

 (ฑ) ลำวอพยพ

 (ฒ) ชำวลำวภูเขำอพยพ

 (ณ) ม้งถ�้ำกระบอก

 ทั้งนี้ โดยมีรำยละเอียดของกลุ่มคนต่ำงด้ำวตำมบัญชีท้ำยประกำศ

 (2) กลุม่ชำวมอแกนทีป่ระสบภยัสนึำมท่ีิได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบยีนประวติัและบตัรประจ�ำตัวผูไ้ม่มี

สถำนะทำงทะเบียนตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มี

สถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. 2548

 (3) คนต่ำงด้ำวทีไ่ด้รบักำรส�ำรวจจดัท�ำทะเบียนประวัตแิละบัตรประจ�ำตัวผู้ไม่มสีถำนะทำงทะเบียนตำมระเบยีบ

ส�ำนกัทะเบยีนกลำงว่ำด้วยกำรส�ำรวจและจดัท�ำทะเบยีนส�ำหรบับคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีน พ.ศ. 2548 ดังนี้

  (ก) ประเภทกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำนำนที่มีหรือไม่มีควำม 

เกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกส�ำรวจ

  (ข) ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลท้ังท่ีก�ำลังเรียนอยู่ในสถำนศึกษำและจบกำรศึกษำแล้วแต่ไม่มี 

สถำนะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

  (ค) ประเภทกลุ่มบุคคลไร้รำกเหง้ำ

  (ง) ประเภทกลุ่มบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศ

 (4) คนต่ำงด้ำวทีไ่ด้รบักำรส�ำรวจเพ่ือจดัท�ำทะเบยีนส�ำหรบับคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีนตำมระเบียบ

ส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. 2548

 ข้อ 2 บรรดำระเบยีบประกำศค�ำสัง่หรือหนงัสือส่ังกำรใด ๆ ทีอ่อกโดยอำศยัอ�ำนำจตำมพระรำชบญัญตั ิ      

คนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกำศนี้ให้ใช้ประกำศนี้

 ข้อ 3 “เขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำว” หมำยถงึ กรงุเทพมหำนครหรอืจงัหวดัอนัเป็นพืน้ทีท่ี่ได้ด�ำเนินกำร

ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ 1 และตำมบัญชีเขตพื้นที่ควบคุม           

คนต่ำงด้ำว ท้ำยประกำศนี้
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 ข้อ 4 ให้คนต่ำงด้ำวอยูใ่นเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวและให้มกีำรรำยงำนตวัเพือ่กำรควบคุมตรวจสอบ

ตำมที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนด

 เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นต้องออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมคนต่ำงด้ำวเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ         

เป็นพยำนศำลได้รับหมำยเรียกจำกพนักงำนสอบสวนมีหนังสือเรียกตัวจำกหน่วยงำนของรัฐเพื่อกำรศึกษำหรือ     

กำรรกัษำพยำบำลหรอืเหตจุ�ำเป็นอืน่คนต่ำงด้ำวจะออกนอกเขตพ้ืนทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวได้โดยยืน่ค�ำขอออกนอก

เขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวต่อผู้มีอ�ำนำจเว้นแต่ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นโดยเร่งด่วนและไม่อำจรอกำรขออนุญำต           

ได้ให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีอ�ำนำจทรำบโดยด่วน

 กำรอนญุำตออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวนอกเหนอืข้ำงต้นต้องได้รับอนญุำตจำกปลัดกระทรวง

มหำดไทย

 กำรเปลี่ยนแปลงหรือย้ำยภูมิล�ำเนำเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวให้กระท�ำได้เฉพำะกรณีต้องปฏิบัติตำม

ระเบียบกฎหมำยหรือตำมนโยบำยที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

 ข้อ 5 คนต่ำงด้ำวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้มีอ�ำนำจ ดังต่อไปนี้

 (1) นำยอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำในกรณีออกนอกพื้นที่จังหวัด

 (2) ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักจิกำรควำมมัน่คงภำยใน กรมกำรปกครอง กรณอีอกนอกเขตพ้ืนท่ีกรงุเทพมหำนคร

 (3) ปลดักระทรวงมหำดไทยกรณอีอกนอกรำชอำณำจักรและให้กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้อกี ท้ังนี้    

ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรขออนุญำตออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย              

ท้ำยประกำศนี้

 ข้อ 6 ให้สิทธิอำศัยในรำชอำณำจักรของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรได้เป็น 

กำรชั่วครำวสิ้นสุดเป็นกำรเฉพำะรำยในกรณี ดังต่อไปนี้

 (1) ได้รบัโทษจ�ำคกุตำมค�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุเว้นแต่ควำมผดิซึง่ได้กระท�ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษ

 (2) คนต่ำงด้ำวตำมข้อ 1 (4) มไิด้ผ่ำนกระบวนกำรจดัท�ำทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ�ำตวัผูไ้ม่มสีถำนะ 

ทำงทะเบียนตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะ               

ทำงทะเบียน พ.ศ. 2548 หรือ

 (3) เดินทำงไปนอกรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมที่กฎหมำยก�ำหนดเมื่อกำรอนุญำต                     

ให้อยู่ในรำชอำณำจักรได้เป็นกำรช่ัวครำวของคนต่ำงด้ำวสิ้นสุดเป็นกำรเฉพำะรำยให้คนต่ำงด้ำวผู้นั้นส่งคืน 

หลักฐำนแสดงตนหรือหนังสืออนุญำตต่อผู้มีอ�ำนำจในเขตท้องที่ที่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นมีภูมิล�ำเนำหรือได้รับอนุญำต

ให้ออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวและให้ผูมี้อ�ำนำจแจ้งนำยทะเบยีนแห่งท้องท่ีท่ีคนต่ำงด้ำวผู้นัน้มภีมูลิ�ำเนำ

เพื่อจ�ำหน่ำยชื่อออกจำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที ่

แล้วแต่กรณี
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 ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ�ำนำจมีอ�ำนำจเพิกถอนกำรอนุญำตให้อยู่ใน 

รำชอำณำจักรได้เป็นกำรชั่วครำวของคนต่ำงด้ำวในกรณี ดังต่อไปนี้

 (1) กรณีท่ีหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงหรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยรำยงำนว่ำคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว           

มีพฤติกำรณ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรือมีพฤติกำรณ์น่ำเชื่อว่ำเป็นภัย 

ต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดอันตรำยต่อควำมสงบสุขหรือควำมปลอดภัยของประชำชนหรือควำมมั่นคง 

แห่งรำชอำณำจักร

 (2) ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมแนวทำงท้ำยประกำศ

 (3) ไม่มำรำยงำนตัวตำมที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมประกำศนี้และให้มีอ�ำนำจวินิจฉัยสั่งกำรเพื่อปฏิบัติ           

ให้เป็นไปตำมประกำศนี้

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2559

                                     ประกำศ ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ

 นำยกรัฐมนตรี

 พลเอกอนุพงษ์  เผ่ำจินดำ

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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บัญชีคนต่�งด้�วซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยต�ม ข้อ 1
_________________________________

 เขตพื้นที่ควบคุมของคนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวไว้แล้ว ดังนี้

 (1) คนต่ำงด้ำวซึง่เป็นชนกลุม่น้อยทีม่รีำยกำรในฐำนข้อมลูทะเบยีนรำษฎรและได้รบักำรจดัท�ำทะเบยีน

ประวัติและบัตรประจ�ำตัวโดยมีรำยละเอียดของกลุ่มคนต่ำงด้ำว

 (ก) เวยีดนำมอพยพอำศยัอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 21 มถุินำยน พ.ศ. 2537 และประกำศ

กระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรก�ำหนดเขตท่ีพกัอำศยัคนญวนอพยพ ลงวนัที ่22 สงิหำคม พ.ศ. 2537 โดยก�ำหนด

เขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 14 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดนครพนม

  2) จังหวัดบึงกำฬ

  3) จังหวัดปรำจีนบุรี

  4) จังหวัดพัทลุง

  5) จังหวัดมุกดำหำร

  6) จังหวัดยโสธร

  7) จังหวัดสกลนคร

  8) จังหวัดสระแก้ว

  9) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

  10) จังหวัดหนองคำย

  11) จังหวัดหนองบัวล�ำภู

  12) จังหวัดอุดรธำนี

  13) จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

  14) จังหวัดอุบลรำชธำนี

 (ข) อดีตโจรคอมมิวนิสต์มำลำยำอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2533            

โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 3 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดนรำธิวำส

  2) จังหวัดยะลำ

  3) จังหวัดสงขลำ

 (ค) อดีตทหำรจีนคณะชำติอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2527 

และเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2528 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรทะเบียนและกำรควบคุม

อดีตทหำรจีนคณะชำติและจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 3 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดเชียงรำย

  2) จังหวัดเชียงใหม่

  3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน



155

 (ง) จีนฮ่ออพยพพลเรือนอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2527 

และเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2528 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรทะเบียนและกำรควบคุม

อดีตทหำรจีนคณะชำติและจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยก�ำหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมคนต่ำงด้ำว 3 จังหวัด 

ตำมข้อ (ค)

 (จ) ไทยลือ้ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ลบั ด่วนมำก ท่ีมท 0204/ว83 ลงวนัที ่29 เมษำยน 2537        

และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรทะเบียนและกำรควบคุมอดีตทหำรจีนคณะชำติและจีนฮ่ออพยพ         

พ.ศ. 2528 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 3 จังหวัดได้แก่

  1) จังหวัดเชียงรำย

  2) จังหวัดเชียงใหม่

  3) จังหวัดพะเยำ

 (ฉ) จีนฮ่ออิสระอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2531 และระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรทะเบียนและกำรควบคุมจีนฮ่ออิสระ พ.ศ. 2533 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม             

คนต่ำงด้ำว 5 จังหวัดได้แก่

  1) จังหวัดเชียงรำย

  2) จังหวัดเชียงใหม่

  3) จังหวัดตำก

  4) จังหวัดพะเยำ

  5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 (ช) ชำวเขำหรือบคุคลบนพ้ืนทีส่งูและชมุชนบนพืน้ท่ีสงูอำศยัอ�ำนำจตำมมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 26 สงิหำคม 

พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0310.1/ว3408 ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2543 โดยก�ำหนด

เขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 20 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดกำญจนบุรี

  2) จังหวัดก�ำแพงเพชร

  3) จังหวัดเชียงรำย

  4) จังหวัดเชียงใหม่

  5) จังหวัดตำก

  6) จังหวัดน่ำน

  7) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  8) จังหวัดพิษณุโลก

  9) จังหวัดเพชรบุรี

  10) จังหวัดเพชรบูรณ์

  11) จังหวัดแพร่

  12) จังหวัดพะเยำ

  13) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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  14) จังหวัดรำชบุรี

  15) จังหวัดล�ำปำง

  16) จังหวัดล�ำพูน

  17) จังหวัดเลย

  18) จังหวัดสุโขทัย

  19) จังหวัดสุพรรณบุรี

  20) จังหวัดอุทัยธำนี

 (ซ) เนปำลอพยพตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0202/694 ลงวันที่ 9 ตุลำคม 2529                       

โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี

 (ฌ) ผูพ้ลดัถ่ินสญัชำตพิม่ำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท�ำทะเบยีนและบตัรประจ�ำตวั       

ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำ พ.ศ. 2522 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 9 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดกำญจนบุรี

  2) จังหวัดชุมพร

  3) จังหวัดเชียงรำย

  4) จังหวัดเชียงใหม่

  5) จังหวัดตำก

  6) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  7) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  8) จังหวัดระนอง

  9) จังหวัดรำชบุรี

 (ญ) ผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2549            

และประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงดำ้วบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำร

ชัว่ครำวเพือ่รอกำรส่งกลบัและก�ำหนดเขตพืน้ทีค่วบคมุลงวนัที ่1 ตลุำคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพืน้ทีค่วบคุม   

คนต่ำงด้ำวในจังหวัดตำมข้อ (ฌ)

 (ฎ) ผูพ้ลดัถ่ินสญัชำติพม่ำเชือ้สำยไทยอำศยัอ�ำนำจตำมมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2549 

และประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็น 

กำรช่ัวครำวเพื่อรอกำรส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมลงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552โดยก�ำหนดเขตพื้นที่

ควบคุมคนต่ำงด้ำว 4 จังหวัดได้แก่

  1) จังหวัดชุมพร

  2) จังหวัดตำก

  3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  4) จังหวัดระนอง
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 (ฏ) ผูอ้พยพเช้ือสำยไทยจำกจงัหวดัเกำะกง กมัพชูำ อำศยัอ�ำนำจตำมมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่10 มกรำคม 

พ.ศ. 2549 และประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยูใ่นรำชอำณำจกัร  

เป็นกำรชั่วครำวเพื่อรอกำรส่งกลับและก�ำหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุม ลงวันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนด 

เขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว ได้แก่ จังหวัดตรำด

 (ฐ) ผูห้ลบหนีเข้ำเมอืงจำกกมัพูชำอำศยัอ�ำนำจตำมมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่10 มกรำคม พ.ศ. 2549       

และประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร 

เป็นกำรชั่วครำวเพื่อรอกำรส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนด 

เขตพื้นที่ควบคุม  คนต่ำงด้ำว ได้แก่ จังหวัดตรำด

 (ฑ) ลำวอพยพอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2549 และประกำศ

กระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว 

เพื่อรอกำรส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม 

คนต่ำงด้ำว 10 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดเชียงรำย

  2) จังหวัดนครพนม

  3) จังหวัดน่ำน

  4) จังหวัดบึงกำฬ

  5) จังหวัดพะเยำ

  6) จังหวัดมุกดำหำร

  7) จังหวัดเลย

  8) จังหวัดหนองคำย

  9) จังหวัดอุตรดิตถ์

  10) จังหวัดอุบลรำชธำนี

 (ฒ) ชำวลำวภูเขำอพยพอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 ธันวำคม พ.ศ. 2534 

โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 3 จังหวัด ได้แก่

  1) จังหวัดน่ำน

  2) จังหวัดพะเยำ

  3) จังหวัดเลย

 (ณ) ม้งถ�้ำกระบอกอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2546 หนังสือ 

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 031.1/ว3408 ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2543 โดยก�ำหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม 

คนต่ำงด้ำวในจังหวัดตำมข้อ (ช)
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 (2) กลุม่ชำวมอแกนทีป่ระสบภยัสนึำมทิีไ่ด้รบักำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบยีนประวติัและบตัรประจ�ำตวัผู้ไม่มี

สถำนะทำงทะเบียนตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มี

สถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยอำศัยอ�ำนำจตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2549 และ

ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรอนญุำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ�ำพวกเข้ำมำอยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำว

เพื่อรอกำรส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม 

คนต่ำงด้ำว 6 จังหวัดชำยฝั่งอันดำมัน ได้แก่

  1) จังหวัดกระบี่

  2) จังหวัดตรัง

  3) จังหวัดพังงำ

  4) จังหวัดภูเก็ต

  5) จังหวัดระนอง

  6) จังหวัดสตูล

 (3) กลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัว 

ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (เลขประจ�ำตัว 0-xxxx-89xxx-xx-x) ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย 

กำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยอำศัยอ�ำนำจตำมมต ิ

คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 มกรำคม พ.ศ. 2549 และประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรอนญุำตให้คนต่ำงด้ำว

บำงจ�ำพวกเข้ำมำอยู ่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรอกำรส่งกลับและก�ำหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม 

ลงวันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว ได้แก่ เขตท้องที่จังหวัดที่ได้จัดท�ำ 

ทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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แนวท�งก�รขออนุญ�ตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

 กำรออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตเข้ำมำอยู่รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว 

ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1.  ก�รยื่นคำ�ขอ

 (1) ในเขตท้องที่จังหวัดให้ยื่นค�ำขอต่อนำยอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำ

 (2) ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหำนครให้ยื่นค�ำขอต่อผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน  

กรมกำรปกครอง

 กำรยืน่ค�ำขออนญุำตออกนอกเขตพืน้ท่ีตำม (1) หรือ (2) ต้องมำยืน่ก่อนวนัท่ีจะออกนอกพ้ืนท่ีอย่ำงน้อย 

3 วันท�ำกำรในเวลำรำชกำรตำมแบบที่ก�ำหนดและแนบรูปถำ่ยขนำด 1 นิ้วจ�ำนวน 2 รูป พร้อมแสดงหลักฐำน 

ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ประกอบกำรอนุญำต

 ในกรณีกำรยื่นค�ำขออนุญำตออกนอกรำชอำณำจักรและให้กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้อีก 

ให้ยืน่ค�ำขอต่อบคุคลตำม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณแีล้วเสนอค�ำขอตำมขัน้ตอนรำชกำรให้ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

พิจำรณำอนุญำตภำยใน 30 วันนับแต่วันรับค�ำขอ

2.  ก�รอนุญ�ตให้ออกนอกเขต

 (1) กรณีเมื่อมีเหตุจ�ำเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ระเบียบข้อบังคับเป็นพยำนศำลได้รับหมำยเรียกจำกพนักงำนสอบสวนมีหนังสือเรียกตัวจำกหน่วยงำน 

ของรัฐ เพื่อกำรรักษำพยำบำลหรือเหตุจ�ำเป็นอย่ำงอื่นจะอนุญำตให้ออกนอกพ้ืนท่ีได้คร้ังละไม่เกิน 15 วัน 

กรณีขออนุญำตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกิน 15 วัน ให้นำยอ�ำเภอที่ผู ้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำ 

ในเขตท้องท่ีจงัหวดั ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักจิกำรควำมมัน่คงภำยใน กรมกำรปกครอง ในเขตท้องทีก่รงุเทพมหำนคร

พิจำรณำอนุญำตเป็นรำย ๆ ไป ส่วนในกรณีเพื่อกำรรักษำพยำบำลให้เป็นไปตำมควำมเห็นของแพทย์ 

ที่ท�ำกำรรักษำ

 (2) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเพื่อไปท�ำงำน ระยะเวลำในกำรอนุญำตให้อยู่ในดุลพินิจ

ของนำยอ�ำเภอที่ผู ้ขออนุญำตมีภูมิล�ำเนำในเขตท้องท่ีจังหวัด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน 

กรมกำรปกครอง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร โดยให้พิจำรณำจำกระยะเวลำท่ีผู้นั้นได้รับอนุญำตให้ท�ำงำน 

จำกกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน (พิจำรณำจำกประเภทของกำรท�ำงำนและฐำนะกำรด�ำรงชีพของ 

ผู้ขอเป็นส�ำคัญ)

 (3) กำรอนญุำตออกนอกเขตควบคุมคนต่ำงด้ำวนอกเหนอื (1) และ (2) ให้เสนอปลดักระทรวงมหำดไทย

พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป
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 (4) กรณรีะยะเวลำกำรขออนญุำตสิน้สุดหำกประสงค์จะอำศยัอยูต่่อเนือ่งด้วยเหตุจ�ำเป็น ให้ขออนญุำต

ต่อนำยอ�ำเภอแห่งท้องท่ีท่ีไปพักอำศัยอยู่ หรือผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง 

กรณอีำศยัอยูใ่นกรงุเทพมหำนคร ทัง้นีอ้นญุำตได้คร้ังเดียวและไม่เกนิ 15 วนั ส�ำหรับกำรขออนญุำตออกนอกเขต

พื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเป็นกำรชั่วครำวเพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้บุคคล ซึ่งไม่มีสัญชำติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

3.  ก�รร�ยง�นตัว

 (1) กรณอีอกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวเกนิ 7 วนั ให้ไปรำยงำนตวัภำยใน 48 ชัว่โมงนบัตัง้แต่ที่

เดินทำงไปถึงต่อผู้มีอ�ำนำจ ดังต่อไปนี้

  (ก) จังหวัดอื่นให้รำยงำนตัวต่อนำยอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอำศัยอยู่

  (ข) กรุงเทพมหำนครให้รำยงำนตวัต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกักจิกำรควำมมัน่คงภำยใน กรมกำรปกครอง

 (2) กรณไีด้รบัอนญุำตให้ออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำวเกนิ 6 เดอืน ให้รำยงำนตวัต่อผูม้อี�ำนำจ

ตำม (1) ทุก 6 เดือน

 (3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมคนต่ำงด้ำวให้กลับไปรำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจที่

ออกหนังสืออนุญำตภำยใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรอนุญำต

 ส�ำหรับกำรรำยงำนตัวของผู ้ที่ขออนุญำตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเป็นกำรชั่วครำว 

เพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอนุญำตให้บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย

ออกนอกเขตควบคุมเป็นกำรชั่วครำวเพื่อเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

4.  ข้อกำ�หนดในก�รอนุญ�ต

 คนต่ำงด้ำวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวโดยไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อำจเป็นควำมผิด 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

5.  คำ�ขอและหนังสืออนุญ�ต

 (1) ค�ำขอและหนังสอือนุญำตอำจด�ำเนนิกำรด้วยกำรพมิพ์หนงัสอืธรรมดำหรอืบนัทกึรำยกำรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์

 (2) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ ให้ด�ำเนินกำรด้วยกำรพิมพ์หนังสือธรรมดำให้กับ 

ผู้ขออนุญำตโดยอนุโลมและให้ด�ำเนินกำรบันทึกรำยกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภำยหลังทันทีที่สำมำรถใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ได้
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คำ�ขออนุญ�ตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่�งด้�วต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย
เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่�งด้�วบ�งจำ�พวก
ทีเ่ข้�ม�อยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัรเป็นก�รชัว่คร�วออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุ ลงวนัที ่15 มถุิน�ยน พ.ศ. 2559

เลขที่ .........../(พ.ศ.).........  เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ..................

เรียน .........................................................
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว........................................ชื่อสกุล..............................................อำยุ..........ปี      
บัตรประจ�ำตัวเลขท่ี..............................................................ออกให้ ณ...............................................................       
เมื่อ..........................วันหมดอำยุ................................อยู่บ้ำนเลขที่............ต�ำบล/แขวง...............................         
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด/กรุงเทพฯ.........................................หมำยเลขโทรศัพท์.........................       
ขออนุญำตเดินทำงออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร.............................................         
ที่พักอำศัยเป็นกำรชั่วครำวไปยัง.....................................เพื่อ.................................................................................
มีก�ำหนด.........วัน ตั้งแต่วันที่…....เดือน......................พ.ศ. .......... ถึงวันที่…...เดือน..........................พ.ศ. …..........
โดยพักอำศัยอยูท่ี.่.......................................................หมำยเลขโทรศพัท์.........................กรณไีปท�ำงำนชือ่สถำนท่ีท�ำงำน
..................................................ตัง้อยูท่ี.่.................................................................หมำยเลขโทรศพัท์.......................
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงและขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมประกำศ
เกี่ยวกับกำรอนุญำตอย่ำงเคร่งครัด
 ขอแสดงควำมนับถือ

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

คว�มเห็นของน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกิจก�รคว�มมั่นคงภ�ยใน กรมก�รปกครอง
	 ■  อนุญำต
	 ■  ไม่อนุญำต
	 ■  ควรส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหำดไทย
	 ■  อื่นๆ ...........................................................................................................................

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

คว�มเห็นของปลัดกระทรวงมห�ดไทย
 .................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ................................................. 
  (.................................................)
       ปลัดกระทรวงมหำดไทย
 วันที่........เดือน...................พ.ศ............
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รูปถ่�ยจ�กข้อมูล
ทะเบียน

หนังสืออนุญ�ตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่�งด้�วจังหวัด/กรุงเทพมห�นคร
ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย

เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ตให้คนต่�งด้�วบ�งจำ�พวกที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร
เป็นก�รชั่วคร�วออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559

ที่......../.........
 วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .......

 อนญุำตให้.............................................................อำย.ุ.......ปีกลุ่มสัญชำติ/ชำติพันธ์ุ...............................
หมำยเลขประจ�ำตัว.............................บ้ำนเลขที่.........หมู่ท่ี.......ต�ำบล/แขวง..................อ�ำเภอ/เขต...................
จงัหวดั/กรงุเทพฯ................................หมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อ................................................................................
 เดนิทำงออกนอกเขตพืน้ท่ีควบคมุคนต่ำงด้ำวจงัหวดั/กรงุเทพฯ................................................................. 
เป็นกำรชัว่ครำวไปยงั............................เพือ่................................ต้ังแต่วันที.่.......เดือน......................พ.ศ. ............... 
ถึงวันที่........เดือน...............พ.ศ...... รวมระยะเวลำ.......วัน........เดือน.......ปีโดยพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่..........หมู่ที่.......
ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต.........................................จงัหวดั/กรงุเทพฯ..................................             
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ ......................................
 โดยให้ผู้ได้รับอนุญำตปฏิบัติตำมเงื่อนไขท้ำยหนังสือนี้อย่ำงเคร่งครัด

 ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............

 (ลงชื่อ) ................................................. (ผู้อนุญำต)
        (.................................................) 
 ต�ำแหน่ง................................................
 (ประทับตรำประจ�ำต�ำแหน่งกรณีออกนอกเขตจังหวัด)
(ลงชื่อ) .................................................
                   (ผู้ได้รับอนุญำต)

 ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ำย ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวำ

หน่วยง�น.....................................
โทร/โทรส�ร................................

 เงื่อนไข

 (1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกินเจ็ดวันให้ไปรำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจดังต่อไปนี้ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่เดินทำงไปถึง

  (ก) จังหวัดอื่นให้รำยงำนตัวต่อนำยอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอำศัย

  (ข) กรุงเทพมหำนครให้รำยงำนตัวต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง 

 (2) กรณีได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกินหกเดือนให้รำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจตำม (1) ทุกหกเดือน

 (3) เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรออกนอกเขตพืน้ท่ีควบคมุคนต่ำงด้ำวให้กลบัไปรำยงำนตัวต่อผูม้อี�ำนำจทีอ่อกหนงัสอือนญุำตภำยในสำมวนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรอนญุำต

 (4) คนต่ำงด้ำวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวโดยไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
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รูปถ่�ยจ�กข้อมูล
ทะเบียน

หนังสืออนุญ�ตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่�งด้�วจังหวัด/กรุงเทพมห�นคร
ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย

เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ตให้คนต่�งด้�วบ�งจำ�พวกที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร
เป็นก�รชั่วคร�วออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559

ที่......../......... 

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

 อนญุำตให้............................................................ อำย.ุ.......ปีกลุม่สัญชำติ/ชำติพันธุ.์..............................
หมำยเลขประจ�ำตัว..............................บ้ำนเลขท่ี.........หมู่ท่ี.......ต�ำบล/แขวง..................อ�ำเภอ/เขต..................
จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................
 เดนิทำงออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุมคนต่ำงด้ำวจงัหวดั/กรงุเทพฯ....................เป็นกำรชัว่ครำวเพือ่ไปท�ำงำน 
ณ ......(ช่ือสถำนท่ีท�ำงำน)……. ตั้งอยู่เลขท่ี...........................................................................................................
หมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อ..................ตัง้แต่วนัที.่.....เดือน................พ.ศ........ถงึวนัที.่......เดือน.................พ.ศ..........
รวมระยะเวลำ.....วัน.......เดือน.......ปี โดยพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.........หมู่ที่.......ต�ำบล/แขวง................................
อ�ำเภอ/เขต.......................จงัหวัด..................................หมำยเลขโทรศพัท์ตดิต่อ....................................................
 โดยให้ผู้ได้รับอนุญำตปฏิบัติตำมเงื่อนไขท้ำยหนังสือนี้อย่ำงเคร่งครัด

 ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............

 (ลงชื่อ) ................................................. (ผู้อนุญำต)
        (.................................................) 
 ต�ำแหน่ง................................................
 (ประทับตรำประจ�ำต�ำแหน่งกรณีออกนอกเขตจังหวัด)
(ลงชื่อ) .................................................
                   (ผู้ได้รับอนุญำต)

 ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ำย ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวำ

หน่วยง�น.....................................
โทร/โทรส�ร................................

 เงื่อนไข

 (1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกินเจ็ดวันให้ไปรำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจดังต่อไปนี้ภำยในสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่เดินทำงไปถึง

  (ก) จังหวัดอื่นให้รำยงำนตัวต่อนำยอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอำศัย

  (ข) กรุงเทพมหำนครให้รำยงำนตัวต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง

 (2) กรณีได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวเกินหกเดือนให้รำยงำนตัวต่อผู้มีอ�ำนำจตำม (1) ทุกหกเดือน

 (3) เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรออกนอกเขตพืน้ท่ีควบคมุคนต่ำงด้ำวให้กลบัไปรำยงำนตวัต่อผูม้อี�ำนำจทีอ่อกหนังสอือนญุำตภำยในสำมวนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรอนญุำต

 (4) คนต่ำงด้ำวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวโดยไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
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คำ�ขออนุญ�ตอ�ศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจำ�เป็นเขตพื้นที่ควบคุมคนต่�งด้�วจังหวัด/กรุงเทพมห�นคร

ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ตให้คนต่�งด้�ว

บ�งจำ�พวกที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รชั่วคร�วออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

ลงวันที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559

ที่ .........../...................  เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ..................

เรียน .........................................................

 ตำมที่ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว..............................................ช่ือสกุล................................อำยุ..........ปี                 

บตัรประจ�ำตวัเลขที.่....................................ได้รับอนญุำตออกนอกเขตพ้ืนทีค่วบคมุคนต่ำงด้ำว ตำมหนงัสืออนญุำต

เลขที่........../............ออกให้ ณ ............................... เพื่อมำ..................................................................................

ตัง้อยูเ่ลขที.่......... ต�ำบล/แขวง............................ อ�ำเภอ/เขต.............................จังหวดั/กรุงเทพฯ..........................

หมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อ......................ต้ังแต่วนัที.่.......เดือน............พ.ศ. ....ถึงวนัที.่......เดือน..............พ.ศ...... นัน้

 ข้ำพเจ้ำมีควำมจ�ำเป็นต้องอำศัยอยู่ต่อเนื่องจำก .....................................................................................

ตั้งแต่วันที่.......เดือน......................พ.ศ……..... ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ............ รวมระยะเวลำ.......วัน

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต
 ขอแสดงควำมนับถือ

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

คว�มเห็นของน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกิจก�รคว�มมั่นคงภ�ยใน กรมก�รปกครอง
	 ■  อนุญำต

	 ■  ไม่อนุญำตเนื่องจำก ...................................................................................................

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

                                       นำยอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง
 วันที่........เดือน...................พ.ศ............
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รูปถ่�ยจ�กข้อมูล
ทะเบียน

หนังสืออนุญ�ตให้อ�ศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจำ�เป็นเขตพื้นที่ควบคุมคนต่�งด้�วจังหวัด/กรุงเทพมห�นคร

ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ตให้คนต่�งด้�ว

บ�งจำ�พวกที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รชั่วคร�วออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

ลงวันที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559

ที่......../......... 

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

 อนุญำตให้นำย/นำง/นำงสำว...............................................ชื่อสกุล................................อำยุ...............ปี    

บัตรประจ�ำตัวเลขท่ี......................................................ตำมหนังสืออนุญำตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำว 

เลขที่ ........../..........ออกให้ ณ ............................... เพื่อมำ...................................................................................

ตั้งอยู่เลขที่.........ต�ำบล/แขวง......................... อ�ำเภอ/เขต.......................จังหวัด/กรุงเทพฯ...............................

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ.......................สำมำรถอำศัยอยู่ต่อในเขตพื้นที่ควบคุมคนต่ำงด้ำวจังหวัด/กรุงเทพฯ.............. 

ได้ตัง้แต่วนัที.่.......เดอืน.......................พ.ศ. .......... ถงึวนัที.่....... เดอืน..............พ.ศ......... รวมระยะเวลำ .......วนั

 ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลำที่ขออนุญำตสิ้นสุดลงให้กลับไปรำยงำนตัวต่อผู ้มีอ�ำนำจออกหนังสืออนุญำต 

ณ ภูมิล�ำเนำ

 ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............

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

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

 ต�ำแหน่ง................................................

            (ประทับตรำประจ�ำต�ำแหน่ง)

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

                 (ผู้ได้รับอนุญำต)

 ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ำย ลำยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวำ

หน่วยง�น.....................................
โทร/โทรส�ร................................
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แบบรับร�ยง�นตัวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่�งด้�วจังหวัด/กรุงเทพมห�นคร

ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่ควบคุมและก�รอนุญ�ตให้คนต่�งด้�ว

บ�งจำ�พวกที่เข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รชั่วคร�วออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

ลงวันที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559

เลขที่รับร�ยง�นตัว

ชือ่.............................................นำมสกลุ.......................................เลขประจ�ำตัว  

ได้มำรำยงำนตัวต่อนำยอ�ำเภอ................................/ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักิจกำรควำมมัน่คงภำยใน กรมกำรปกครอง

เมื่อวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..................

O มำรำยงำนตัวปกติ O ไม่ปกติเนื่องจำก............................................................................................

  O มำรำยงำนตัวล่ำช้ำเกินกว่ำเวลำที่ก�ำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

  O ไม่ใช่กรณีมำท�ำงำนหรือกรณีจ�ำเป็นอย่ำงอื่น

  O อื่นๆ .............................................................................................................

O ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตไม่เกิน 6 เดือน

O ได้รับอนุญำตให้ออกนอกเขตเกิน 6 เดือนขึ้นไป

O มำรำยงำนตัวครั้งที่ ■  (รำยงำนตัวครั้งต่อไปภำยในวันที่......เดือน.......................พ.ศ.............)

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

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

 ต�ำแหน่ง................................................

                  (ผู้รับรำยงำนตัว)
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หน้ำ 10

เล่ม 134 ตอนพิเศษ 79 ง รำชกิจจำนุเบกษำ 14 มีนำคม 2560

ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย
เรือ่ง กำรสัง่ให้คนท่ีเกดิในรำชอำณำจกัรและไม่ได้รบัสัญชำตไิทยโดยมบิีดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว

ได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปและกำรให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำย

______________________

 โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์กำรให้สัญชำติไทย              

เพื่อกำรแก้ไขปัญหำเด็กนักเรียนนักศึกษำและบุคคลไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักรตำมที่กระทรวงมหำดไทย

เสนอโดยให้บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีเกิดในรำชอำณำจักรหรือเด็กและบุคคลท่ีก�ำลังศึกษำเล่ำเรียน 

อยู่ในสถำบันกำรศึกษำหรือส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วที่เกิดในรำชอำณำจักรโดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวอื่น 

ที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์ตำมที่กระทรวงมหำดไทยจัดท�ำทะเบียนประวัติหรือไม่ปรำกฏบิดำมำรดำ

หรือถูกบิดำมำรดำทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยำว์และมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไป

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 

พ.ศ. 2553 เรื่อง อนุมัติหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดสถำนะบุคคลกลุ่มเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำ

สถำนะและสิทธิของบุคคลและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำร 

ได้สัญชำติไทยของคนต่ำงด้ำวที่เกิดในประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหำสัญชำติและสถำนะบุคคลของเด็กนักเรียน

นักศึกษำและบุคคลไร้สัญชำติ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ให้ยกเลิก

 (1) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย       

โดยบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปและกำรให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำย 

ลงวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2555

 (2) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย       

โดยบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปและกำรให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำย 

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2558

 ข้อ 2 ให้บุตรของคนที่อพยพเข้ำมำในรำชอำณำจักรและอำศัยอยู ่เป็นเวลำนำนครอบคลุมกลุ ่ม 

ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถำนะให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร อำทิ 

กลุม่เวยีดนำมอพยพ อดตีทหำรจนี คณะชำติจีนฮ่ออพยพ พลเรือนจีนฮ่ออสิระ ไทยลือ้ ผู้อพยพเชือ้สำยไทยจำก

จังหวัดเกำะกง ประเทศกัมพูชำ ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำเชื้อสำยไทย ผู้พลัดถิ่นสัญชำติพม่ำ เนปำลอพยพ ชำวเขำ 
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หน้ำ 11

เล่ม 134 ตอนพิเศษ 79 ง รำชกิจจำนุเบกษำ 14 มีนำคม 2560

บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ลำวภูเขำอพยพ ม้งถ�้ำกระบอก ผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำ อดีตโจรจีน

คอมมิวนีสต์ มำลำยำ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวกัมพูชำ ชำวมอร์แกน และคนที่อพยพเข้ำมำในรำชอำณำจักร และ

อำศัยอยู่เป็นเวลำนำนที่ได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของ

บุคคลตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 ให้ได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้

 (1) บดิำหรอืมำรดำทีอ่พยพเข้ำมำในรำชอำณำจกัรและอำศยัอยูเ่ป็นเวลำนำนตำมวรรคหนึง่ต้องมหีรอื

เคยมีช่ือและรำยกำรบคุคลในทะเบยีนประวตัหิรอืเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎรมเีลขประจ�ำตวัประชำชน 13 หลกั            

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรและต้องเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำปี นับถึงวันที่    

บุตรยื่นค�ำร้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือนำยทะเบียนเพื่อขอมีสัญชำติไทย

 (2) มีหลักฐำนแสดงว่ำเกิดในรำชอำณำจักรได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนกำรเกิด หนังสือรับรองกำรเกิด           

(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถำนท่ีเกิด และต้องมีรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ                

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรแล้วแต่กรณี

 (3) ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรมีและใช้สัญชำติอื่น

 (4) พูดและฟังภำษำไทยเข้ำใจได้ ยกเว้นเด็กที่มีอำยุต�่ำกว่ำเจ็ดปี

 (5) มีควำมจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

 (6) มีควำมประพฤติดีไม่มีพฤติกำรณ์ที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงและถ้ำเคยรับโทษคดีอำญำต้องพ้นโทษ 

มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำร้องขอมีสัญชำติไทยเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้กระท�ำโดย

ประมำทหรือลหุโทษ

 ข้อ 3 ให้เดก็และบคุคลทีก่�ำลงัศกึษำเล่ำเรยีนอยูใ่นสถำบนักำรศกึษำหรอืส�ำเรจ็กำรศกึษำแล้วโดยบดิำ     

หรอืมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวอ่ืนท่ีไม่ใช่ชนกลุม่น้อยหรือกลุม่ชำติพนัธุ ์ตำมข้อ 2 หรอืไม่ปรำกฏบิดำมำรดำหรอืบดิำ

มำรดำทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยำว์ให้ได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้

 (1) มีหลักฐำนแสดงว่ำเกิดในรำชอำณำจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนกำรเกิด หนังสือรับรองกำรเกิด         

(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถำนที่เกิดและต้องมีรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรแล้วแต่กรณี

 (2) ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรมีและใช้สัญชำติอื่น

 (3) พูดและฟังภำษำไทยเข้ำใจได้

 (4) มีควำมจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

 (5) มีควำมประพฤติดีไม่มีพฤติกำรณ์ที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงและถ้ำเคยรับโทษคดีอำญำต้องพ้นโทษ 

มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับถึงวันท่ียื่นค�ำร้องขอมีสัญชำติไทย เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้กระท�ำโดย

ประมำทหรือลหุโทษ
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 (6) มีหลักฐำนแสดงว่ำจบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักร    

ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะ แต่ถ้ำเป็นผู้ที่เรียนจบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 

จำกสถำบันในต่ำงประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนของรัฐ

 (7) ส�ำหรับเด็กและบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3 (1) - (5) และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบัน 

กำรศกึษำ หำกมคีวำมจ�ำเป็นต้องขอมสีญัชำตไิทยต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทย 

หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก่อน

 (8) ส�ำหรบัเด็กและบคุคลทีมี่คุณสมบัตติำมข้อ 3 (1) - (5) และเป็นผูท่ี้ไม่ปรำกฏบิดำมำรดำหรือบิดำมำรดำ

ทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยำว์ ถ้ำไม่จบกำรศึกษำตำม (6) ต้องมีหนังสือรับรองควำมเป็นคนไร้รำกเหง้ำจำกหน่วยงำน 

ในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ และต้องมีภูมิล�ำเนำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่ำสิบปี นับถึงวันที่ผู้นั้นยื่นค�ำร้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือนำยทะเบียนเพื่อขอมีสัญชำติไทย

 ข้อ 4 ให้ผู้ที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทยที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ จนเป็นที่

ประจักษ์ให้ได้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำยภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้

 (1) มีหลักฐำนแสดงว่ำเกิดในรำชอำณำจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนกำรเกิด หนังสือรับรองกำรเกิด          

(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถำนที่เกิด

 (2) มีภูมิล�ำเนำอยู่ต่อเน่ืองในรำชอำณำจักรโดยมีรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติ         

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรแล้วแต่กรณี

 (3) ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรมีและใช้สัญชำติอื่น

 (4) มีควำมจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

 (5) มีควำมประพฤติดีไม่มีพฤติกำรณ์ที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงและถ้ำเคยรับโทษคดีอำญำต้องพ้นโทษ 

มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำร้องขอมีสัญชำติไทยเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท�ำ 

โดยประมำทหรือลหุโทษ

 (6) ประกอบอำชีพสุจริตและ

 (7) เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อประเทศโดยมีผลงำนหรือควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเป็นที่ประจักษ์และเป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเน่ืองโดยมีหนังสือรับรองกำรท�ำคุณประโยชน์หรือผลงำนในสำขำต่ำงๆ  

จำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำกรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (ก)  กำรศึกษำหรือกำรกีฬำ

  (ข)  ศิลปวัฒนธรรม

  (ค)  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หรือ

  (ง)   สำขำที่ขำดแคลนหรือสำขำอื่นตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นสมควร
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 ข้อ 5 ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติและสั่งให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียน

รำษฎรของผู้ที่จะได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปตำมข้อ 2 และข้อ 3 ของประกำศนี้

 (1) ผูข้อมสีญัชำตไิทยท่ีมภูีมลิ�ำเนำตำมทะเบยีนรำษฎรอยูใ่นกรงุเทพมหำนคร ให้อธบิดีกรมกำรปกครอง

เป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติ และสั่งให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชำติไทยที่มีอำยุเกินกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์

ในวนัทีย่ืน่ค�ำร้องขอมสีญัชำตไิทย และให้ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง เป็นผู้พจิำรณำ

คุณสมบัติและสั่งให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชำติไทยท่ีมีอำยุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันท่ียื่น

ค�ำร้องขอมีสัญชำติไทย

 (2) ผู้ขอมีสัญชำติไทยท่ีมีภูมิล�ำเนำตำมทะเบียนรำษฎรอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติและส่ังให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชำติไทยที่มี 

อำยุเกินกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันท่ียื่นค�ำร้องขอมีสัญชำติไทย และให้นำยอ�ำเภอเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติ 

และสั่งให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชำติไทยที่มีอำยุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นค�ำร้อง 

ขอมีสัญชำติไทย

 ในกรณีผู้ขอมีสัญชำติไทยตำมข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนหรือในวันที่มี

ประกำศน้ีให้บคุคลนัน้ได้สญัชำตไิทยนบัตัง้แต่วนัทีป่ระกำศนีม้ผีลใช้บงัคบัส�ำหรบัผูข้อมสีญัชำตไิทยทีม่คีณุสมบติั

ครบถ้วนหลังจำกวันที่มีประกำศนี้ให้บุคคลนั้นได้สัญชำติไทยนับต้ังแต่วันที่บุคคลตำม (1) หรือ (2) มีค�ำส่ังให ้

ลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนรำษฎร

 ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมีสัญชำติไทยกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชำติไทย        

และแบบพิมพ์ที่ใช้เพ่ือกำรปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมกำรปกครองประกำศก�ำหนด 

โดยให้ก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินกำรแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ท้ังนี้ ให้ยกเว้นกำรตรวจคุณสมบัติในเรื่องควำมประพฤต ิ       

กำรกระท�ำควำมผิดท่ีเป็นโทษทำงอำญำและพฤติกำรณ์ที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐส�ำหรับผู้ขอมีสัญชำติไทย        

ที่มีอำยุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์

 ข้อ 7 ผูใ้ดได้รบัสญัชำตไิทยตำมประกำศนีแ้ล้วภำยหลงัปรำกฏว่ำกำรได้มำซึง่สญัชำตไิทยไม่เป็นไปตำม

ลกัษณะหรือเง่ือนไขตำมประกำศนีห้รอืบคุคลดงักล่ำวกระท�ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรกระทบกระเทอืนต่อควำมมัน่คง

หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นกำรเหยียดหยำมประเทศชำติหรือกระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อ 

ควำมสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชนให้พนกังำนเจ้ำหน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำด้วยสญัชำตทิีท่รำบเหตุ                

แห่งพฤติกำรณ์ดังกล่ำว รำยงำนต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง เพื่อด�ำเนินกำรถอนสัญชำติไทยของผู้นั้นตำม 

กฎหมำย
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 ข้อ 8 บรรดำค�ำร้องขอมีสัญชำติไทยที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกำศนี้และคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง 

กำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยหรือคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยและ 

ให้สถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำยแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดตำมข้อ 5/1 ของประกำศ 

กระทรวงมหำดไทยเรื่อง กำรสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยโดยบิดำและมำรดำเป็น

คนต่ำงด้ำวได้สญัชำตไิทยเป็นกำรทัว่ไปและกำรให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำยลงวนัที ่26 กนัยำยน พ.ศ. 2555 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรส่ังให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยท่ีเกิดในรำชอำณำจักรไทย

โดยบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปและกำรให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำย 

(ฉบับที่2) ลงวันที่11 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วให้ด�ำเนินกำรต่อไปจนเสร็จส้ิน 

ตำมประกำศดังกล่ำว

 ส�ำหรบัค�ำร้องขอมสีัญชำตไิทยทีไ่ด้ยืน่ไว้ก่อนประกำศนี ้และคณะอนกุรรมกำรฯ ตำมวรรคหนึง่ยงัไม่ได้

พิจำรณำหรือเคยมีค�ำแนะน�ำให้แก้ไขให้ด�ำเนินกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศนี้

 ข้อ 9 ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมประกำศฉบบันี ้และให้มีอ�ำนำจวินจิฉยัปัญหำและแก้ไข

อุปสรรคเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมประกำศนี้

 ประกำศ ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

 พลเอกอนุพงษ์  เผ่ำจินดำ

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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 ด่วนม�ก 
ที่ มท 0309.1/ ว 3993 กรมกำรปกครอง

   ถนนอัษฎำงค์ กทม. 10200

 28 กุมภำพันธ์ 2560

เรือ่ง  กำรปฏิบัติในกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ  

พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.  ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้คนที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทย

โดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไป และกำรให้สัญชำติไทย

เป็นกำรเฉพำะรำย ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

   2.  ประกำศกรมกำรปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมีสัญชำติไทยและกำรตรวจ

คุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชำติไทยตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้คนที่เกิด    

ในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทย โดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวได้สัญชำติไทย  

เป็นกำรทัว่ไป และกำรให้สญัชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำย ลงวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์กำรได้สัญชำติไทยส�ำหรับ

เด็กนักเรียน นักศึกษำและบุคคลไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักร โดยให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

สั่งให้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้กับบุตรของคนต่ำงด้ำวท่ีเกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทย 

ตำมที่กระทรวงมหำดไทยเสนอ นั้น

 บัดนี้ กระทรวงมหำดไทยได้ออกประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้คนที่เกิดในรำชอำณำจักร

และไม่ได้รบัสญัชำตไิทยโดยมบิีดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว ได้สญัชำติไทยเป็นกำรทัว่ไปและกำรให้สญัชำติไทย

เป็นกำรเฉพำะรำย ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 และกรมกำรปกครองได้ออกประกำศกรมกำรปกครอง 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมีสัญชำติไทยและกำรตรวจคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชำติไทยตำมประกำศ

กระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้คนท่ีเกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทยโดยมีบิดำและมำรดำเป็น

คนต่ำงด้ำว ได้สญัชำตไิทยเป็นกำรท่ัวไป และกำรให้สญัชำตไิทยเป็นกำรเฉพำะรำย เพือ่ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข

และวิธีกำรปฏิบัติในกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำคนไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักร ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมมติ

คณะรัฐมนตรีที่อ้ำงถึง และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย จึงขอให้

จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งอ�ำเภอ และส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบให้ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจและ 
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ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยและประกำศกรมกำรปกครองทั้งสองฉบับที่ส่งมำ 

พร้อมนี้ และเพื่อให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ กรมกำรปกครองขอสรุปสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 ก. กลุ่มบุคคลเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

  (1) บุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรโดยมีบิดำหรือมำรดำเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ ่มชำติพันธุ์ที่ 

กระทรวงมหำดไทยจัดท�ำทะเบียนประวัติไว้ ได้แก่ กลุ่มเวียดนำมอพยพ อดีตทหำรจีนคณะชำติ จีนฮ่อ            

อพยพพลเรือน จีนฮ่ออิสระ ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสำยไทยจำกจังหวัดเกำะกง ประเทศกัมพูชำ ผู้พลัดถิ่นสัญชำติ

พม่ำเชือ้สำยไทย ผูพ้ลดัถ่ินสญัชำตพิม่ำ เนปำลอพยพ ชำวเขำ บคุคลบนพืน้ทีส่งูหรือชมุชนบนพ้ืนทีส่งู ลำวอพยพ            

ม้งถ�้ำกระบอก ผู้หลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำ อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มำลำยำ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวกัมพูชำ 

และชำวมอร์แกน โดยคนกลุ่มนี้จ�ำแนกได้เป็น 2 จ�ำพวก ได้แก่

   (1.1) บุคคลท่ีมีบิดำหรือมำรดำเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์ที่ได้รับกำรส�ำรวจและ 

จัดท�ำทะเบียนประวัติกลุ่มต่ำง ๆ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักที่ขึ้นต้น

หลักแรกด้วยเลข 6 และเลขหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 50 ถึงเลข 72 (6  XXXX  50XXX  XX  X  จนถึง 

6  XXXX 72XXX  XX  X ) รวมถึงคนที่มีบิดำหรือมำรดำเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีได้รับอนุญำต 

ให้มีถิ่นที่อยู ่ในรำชอำณำจักรตำมมติคณะรัฐมนตรี (มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู ่) มีชื่อในทะเบียนบ้ำน ท.ร.14  

มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 5 หรือเลข 8 ด้วย

   (1.2) บุคคลที่มีบิดำหรือมำรดำเป ็นชนกลุ ่มน ้อยหรือกลุ ่มชำติพันธุ ์ที่อพยพเข ้ำมำ                   

ในรำชอำณำจักรและอำศัยอยู่เป็นเวลำนำนแต่ตกส�ำรวจ ไม่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติในอดีต และได้รับ 

กำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน กลุ่มที่หนึ่งตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำ

สถำนะและสิทธิของบุคคลตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 รวมถึงชำวมอร์แกน 

โดยคนกลุ่มน้ีจะมีช่ือในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 18 หลัก ที่ข้ึนต้นหลักแรก 

ด้วยเลข 0 และเลขหลักที่หกและ เจ็ดเป็นเลข 89 (0  XXXX  89XXX  XX  X)

  (2) บุคคลท่ีเกิดในรำชอำณำจักรโดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวอื่นท่ีมิใช้บุคคลตำม (1.1)  

และ (1.2) อำท ิคนท่ีมบิีดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวท่ีได้รบัอนญุำตให้อำศยัอยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำว 

หรือคนที่มีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวที่อพยพเข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นเวลำนำน แต่ไม่ได้รับ 

กำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยตำม (1.1) และบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนตำม (1.2) หรือ 

คนที่มีบิดำมำรดำเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติ เป็นต้น โดยบิดำและหรือมำรดำอำจจะเป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่มีเอกสำร 

กำรทะเบยีนรำษฎร ไม่มเีลขประจ�ำตวัประชำชน 13 หลกั เช่น เดก็ไร้สญัชำตทิีถ่กูทอดทิง้ทัง้ทีอ่ยูใ่นกำรอปุกำระ

ของสถำนสงเครำะห์หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น

 ข. หลักเกณฑ์กำรได้สัญชำติไทยของกลุ่มเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

มีดังนี้

  (1) กำรได้สญัชำตไิทยของกลุม่บคุคลทีเ่กดิในรำชอำณำจกัรโดยมบีดิำหรอืมำรดำเป็นชนกลุ่มน้อย 

หรอืกลุม่ชำติพนัธุท่ี์กระทรวงมหำดไทยจดัท�ำทะเบยีนประวติัไว้ตำมข้อ ก (1) จะขึน้อยูก่บับดิำหรอืมำรดำจะต้อง

เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีเข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรและอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 ปี

นับถึงวันที่บุตรยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย ซึ่งหมำยควำมรวมถึงบิดำหรือมำรดำที่ได้รับกำรจัดทะเบียนประวัติและ 
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ต่อมำได้เสียชีวิตในรำชอำณำจักรภำยหลังบุตรเกิด หรือถูกจ�ำหน่ำยรำยกำรทะเบียนรำษฎรโดยไม่ได้รับเกิดจำก

กำรทุจริตหรือกำรกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

  (2) กำรได้สัญชำติไทยของกลุ่มบุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรโดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว

อ่ืนตำมข้อ ก (2) จะข้ึนอยู่กับสถำนะของบุคคลและกำรศึกษำเล่ำเรียนของผู้ที่จะขอมีสัญชำติไทยเป็นส�ำคัญ 

โดยผู้ที่จะได้รับสัญชำติไทยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดและอำศัยในรำชอำณำจักร และศึกษำเล่ำเรียนในรำชอำณำจักร 

จนจบกำรศึกษำไม่ต�ำ่กว่ำระดับปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำจำกสถำบนักำรศกึษำท่ีกระทรวงศกึษำธกิำรให้กำรรบัรอง 

โดยมีข้อยกเว้น ได้แก่

   (2.1) บคุคลทีเ่รยีนจบกำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำระดับปริญญำตรีหรือเทยีบเท่ำจำกสถำบนักำรศกึษำ 

ในต่ำงประเทศ จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐไทย

   (2.2) บุคคลที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันกำรศึกษำและยังไม่จบปริญญำตรี ถ้ำมีเหตุ 

จ�ำเป็นต้องขอมีสัญชำติไทย จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบอ�ำนำจจำกรัฐมนตรีฯ ก่อนจึงจะขอมีสัญชำติไทยได้

   (2.3) บุคคลที่ถูกบิดำมำรดำทอดท้ิงตั้งแต่วัยเยำว์ หรือไม่ปรำกฏบิดำมำรดำ ถ้ำเรียนไม่จบ

ปริญญำตรี จะต้องเป็นผู้ท่ีเกิดและอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำขอมี

สญัชำติไทย และจะต้องมหีนงัสอืรบัรองว่ำเป็นผู้ทีถ่กูบดิำมำรดำทอดทิง้ต้ังแต่วยัเยำว์ หรือไม่ปรำกฏบดิำมำรดำ

จริง ออกให้โดยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 ค. สถำนที่ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย ได้แก่

  (1) ผู้ขอมีสัญชำติไทยที่มีชื่อและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติอยู่ในจังหวัด

อื่นนอกกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทยที่อ�ำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.13) หรือทะเบียน

ประวัติ ท.ร. 38 หรือ ท.ร. 38 ก แล้วแต่กรณี

  (2) ผูข้อมสีญัชำติไทยท่ีมชีือ่และรำยกำรบคุคลในทะเบยีนบ้ำนหรือทะเบยีนประวตัอิยูใ่นกรงุเทพมหำนคร 

ให้ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทยที่ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน ชั้น 3 อำคำรกรมกำรปกครอง 

(คลอง 9) อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

 ง. ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำคุณสมบัติและอนุมัติให้ลงรำยกำรสัญชำติไทย ได้แก่

  (1) นำยอ�ำเภอ และผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน แล้วแต่กรณ ีเป็นผูอ้นมุตัใิห้ลงรำยกำร

สัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนส�ำหรับผู้ขอที่มีอำยุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย

  (2) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และอธิบดีกรมกำรปกครอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติให้ลงรำยกำร 

สัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนส�ำหรับผู้ขอที่มีอำยุเกินกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย โดยไม่ต้อง

เสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยและให้สถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมำยแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด หรือคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย 

แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำ
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 จ. ระยะเวลำด�ำเนินกำร ประกอบด้วย

  (1) ขั้นตอนในควำมรับผิดชอบของอ�ำเภอ ตั้งแต่กำรรับค�ำขอมีสัญชำติไทยจนถึงกำรส่งค�ำขอ  

มสีญัชำตไิทยให้จงัหวดัหรอืส่งให้ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง ก�ำหนดให้แล้วเสรจ็ภำยใน 90 วนั   

แต่หำกมีเหตุจ�ำเป็นสำมำรถขยำยระยะเวลำได้อีก 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 120 วัน

  (2) ข้ันตอนในควำมรับผิดชอบของจังหวัด ตั้งแต่กำรรับค�ำขอมีสัญชำติไทยจำกอ�ำเภอจนถึง 

กำรส่งค�ำขอมีสัญชำติไทยให้ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน  

แต่หำกมีเหตุจ�ำเป็นสำมำรถขยำยระยะเวลำได้อีก 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน

  (3) ขัน้ตอนในควำมรับผดิชอบของส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน ตัง้แต่กำรรบัค�ำขอมสัีญชำตไิทยจำก

อ�ำเภอหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี จนถึงกำรแจ้งเลขประจ�ำตัวประชำชนที่ก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลงรำยกำร

สัญชำติไทยให้อ�ำเภอที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน

  ทัง้นี ้กำรด�ำเนนิกำรในขัน้ตอนของอ�ำเภอและจงัหวดัทีจ่ะต้องประสำนกำรตรวจสอบคณุสมบติัของ

ผู้ขอมีสัญชำติไทยกับหน่วยงำนอื่น เช่น ต�ำรวจภูธรจังหวัด ต�ำรวจสันติบำล ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม  

ยำเสพตดิ ขอให้อ�ำเภอและจงัหวดัแจ้งขอควำมร่วมมอืหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องให้ตรวจสอบโดยเร็วภำยในระยะเวลำ    

ที่ก�ำหนดด้วย

  อนึ่ง ส�ำหรับค�ำขอผู้มีสัญชำติไทยท่ีอ�ำเภอและจังหวัดได้รับเร่ืองไว้แล้วก่อนวันท่ีประกำศกระทรวง

มหำดไทยทีอ้่ำงถงึข้ำงต้นจะมผีลใช้บงัคบั ให้ใช้ได้ต่อไปโดยกำรปฏบัิติในกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยนัน้ให้ด�ำเนนิกำร

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศฉบับนี้ เว้นแต่ค�ำขอมีสัญชำติไทยท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะ

อนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทยและให้สถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำย 

แก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดแล้ว ให้ด�ำเนินกำรต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนงำน

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 ร้อยต�ำรวจโท

 (นำยอำทิตย์  บุญญะโสภัต)

 อธิบดีกรมกำรปกครอง  

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร. 0-2791-7314-6



176

 ด่วนม�ก 
ที่ มท 0309.1/ ว 3008 กรมกำรปกครอง

   ถนนอัษฎำงค์ กทม. 10200

 1 มิถุนำยน 2560

เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำสถำนะบุคคลและสัญชำติของเด็กนักเรียน นักศึกษำที่ไร้สัญชำติ
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด 
อ้ำงถึง 1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 1186 ลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 
  เรื่อง โครงกำรก�ำหนดสถำนะให้แก่บุคคลไร้สัญชำติ
 2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำเรื่องสัญชำติและสถำนะบุคคลของ 
  เด็กนักเรียน นักศึกษำและบุคคลไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย
 3. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรส่ังให้คนที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทย  
  โดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว ได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไป และกำรให้สัญชำติไทยเป็น 
  กำรเฉพำะรำย ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

 ตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยได้แจ้งจังหวดัให้เร่งรัดกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรก�ำหนดสถำนะให้แก่บคุคล

ไร้สัญชำติอย่ำงจริงจัง ให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจำกเป็นงำนท่ีกระทรวงมหำดไทย 
ให้ควำมส�ำคญัและจะต้องด�ำเนินกำรให้เป็นตำมกฎหมำยและนโยบำยของรฐับำลทีก่�ำหนดไว้ โดยเฉพำะกำรแก้ไข
ปัญหำสัญชำติและสถำนะบุคคลให้แก่เด็กและเยำวชนที่ก�ำลังศึกษำเล่ำเรียน เป็นงำนที่มีส่วนสนับสนุนงำน 
ตำมโครงกำรของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ควำมละเดียดแจ้งตำมหนังสือที่อ้ำงถึงนั้น
 เนือ่งจำกปัจจบุนัรฐับำลได้อนมุตัหิลกัเกณฑ์กำรให้สญัชำตไิทยแก่เดก็นกัเรยีน นกัศกึษำและบุคคลไร้สญัชำติ
ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 ธันวำคม 2559 ซ่ึงเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรให้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2553 ท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะได้รับกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
สัญชำติเพิ่มมำกขึ้น กล่ำวคือ (1) ผู้ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยซ่ึงเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ ์
เดิมก�ำหนดให้บิดำหรือมำรดำจะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธ์ท่ีเข้ำมำอำศัยในรำชอำณำจักรไทยภำยใน 
วันที่ 18 ธันวำคม 2538 ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น บิดำหรือมำรดำที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ์จะต้อง 
เข้ำมำอำศัยในรำชอำณำจักรไทยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 ปี นับถึงวันที่บุตรยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย (2) เด็กนักเรียน 
นกัศกึษำ เดมิก�ำหนดให้ขอลงรำยกำรสญัชำติไทยตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัสิญัชำต ิพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ส�ำหรบัผูท้ีมี่คุณสมบติัตำมกฎหมำยก�ำหนด ส่วนผูท่ี้ไม่มคุีณสมบัต ิให้ขอสถำนะตำมบิดำมำรดำ 
ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็นให้สัญชำติไทยกับผู้ที่เรียนจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปจำกสถำบันกำรศึกษำ 
ในประเทศไทย แต่ถ้ำเรียนจบจำกต่ำงประเทศจะต้องเป็นกรณีได้รับทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนของรัฐ  
ส่วนเด็กนักเรียน นักศึกษำที่ยังไม่จบปริญญำตรีและมีควำมจ�ำเป็นต้องมีสัญชำติไทยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
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รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก่อนจึงจะสำมำรถขอมีสัญชำติไทยได้ และ (3) คนไร้รำกเหง้ำ เดิมก�ำหนดให้
เฉพำะคนที่ได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 - 2552 ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยและอำศัย
อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็นให้สัญชำติไทยกับคนไร้รำกเหง้ำที่เกิด
ในรำชอำณำจักรไทย ก�ำลังเรียนหรือเคยศึกษำเล่ำเรียนและอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี โดยไม่มเีงือ่นไข เรือ่งระยะเวลำกำรส�ำรวจจดัท�ำทะเบยีนและเพือ่ให้กำรปฏบิตัเิป็นไปตำมมตคิณะรฐัมนตรี 
กระทรวงมหำดไทยได้ออกประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรสั่งให้คนที่เกิดในรำชอำณำจักรและ 
ไม่ได้รับสัญชำติไทย โดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปและกำรให้สัญชำติไทย
เป็นกำรเฉพำะรำย ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งจังหวัดทรำบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน
ตำมโครงกำรก�ำหนดสถำนะให้แก่บุคคลไร้สัญชำติเป็นไปด้วยควำมถูกต้องบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ปรับปรุงใหม่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำสัญชำติอย่ำงครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดส่ังนำยอ�ำเภอทุกอ�ำเภอด�ำเนินกำร 
ดังนี้
 1. ให้น�ำบัญชีรำยชื่อเด็กนักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสัญชำติไทยตำมที่อ�ำเภอได้รับจำกกรมกำรปกครอง      
หรือโรงเรียนหรือสถำนศึกษำในพื้นท่ี กลับมำตรวจสอบใหม่โดยเฉพำะรำยกำรบุคคลที่เคยพิจำรณำว่ำไม่มี

คุณสมบัติที่จะได้สัญชำติไทยตำมกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือตรวจสอบว่ำเป็นบุคคลกลุ่มเป้ำหมำยตำม                      
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 หรือไม่ อย่ำงไร แล้วรำยงำนจังหวัดทรำบโดยจ�ำแนกให้ชัดเจนว่ำ
รำยกำรบคุคลท่ีตรวจสอบ (rechecked) จ�ำนวนกีร่ำย เป็นผูม้คุีณสมบตัทิีจ่ะได้รับสญัชำตไิทยกีร่ำย ไม่มคุีณสมบัติ
กี่รำยแล้วให้จังหวัดสรุปข้อมูลเป็นภำพรวมของจังหวัดแจ้งกระทรวงมหำดไทยภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
 2. ให้อ�ำเภอแจ้งประชำสัมพันธ์ เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรให้สัญชำติไทยตำมมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 ให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนช่องทำงของสื่อต่ำง ๆ ที่มีในพ้ืนที่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ และให้นำยอ�ำเภอจัดท�ำแผนปฏิบัติงำน 
ในกำรแก้ไขปัญหำสัญชำติของกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจนและเหมำะสมโดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ด�ำเนินงำน 
จ�ำนวนกลุม่เป้ำหมำย ระยะเวลำด�ำเนนิงำน และเจ้ำหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบอย่ำงชดัเจน และด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติงำนดังกล่ำวอย่ำงจริงจังด้วย

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำยกฤษฎำ บุญรำช)

 อธิบดีกรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

โทร 0 2791 7358-60

โทรสำร 0 2906 9296
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ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง

ว่�ด้วยก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนสำ�หรับบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน พ.ศ. 2548
________________

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะ         

และสิทธิของบุคคลไร้สถำนะท่ีอำศัยอยู่ในประเทศไทยทุกกลุ่มโดยให้มีกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนบุคคล 

ที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนรำษฎร อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 (1) วรรคสอง และมำตรำ 16 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดท�ำ

ทะเบียนรำษฎรไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียน ส�ำหรับ

บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน พ.ศ. 2548”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2548 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้

 “บุคคลท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียน” หมำยถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู ่ในรำชอำณำจักรแต่ไม่มีรำยกำร              

ในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) เน่ืองจำกไม่ปรำกฏหลักฐำนยืนยันถิ่นก�ำเนิดหรือประวัติของบุคคล 

หรอืมหีลกัฐำนไม่เพียงพอท่ีนำยทะเบียนจะพจิำรณำเพิม่ชือ่ในทะเบียนบ้ำน ทัง้นี ้ไม่รวมถงึคนต่ำงด้ำว ทีเ่ข้ำเมอืง

โดยชอบด้วยกฎหมำยที่ไม่อยู่ในควำมควบคุมของทำงรำชกำร หรือรัฐไม่มีนโยบำยผ่อนผันให้อำศัยอยู่ใน 

รำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ

 “ทะเบียนประวัติ” หมำยควำมว่ำ ทะเบียนส�ำหรับลงรำยกำรของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

ซึ่งจัดท�ำเป็นรำยหมู่บ้ำนหรือชุมชน

 “บัตรประจ�ำตัว” หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถ่ินออกให้กับ 

บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติแล้ว ส�ำหรับใช้เป็นหลักฐำนแสดงตัว

 ข้อ 4 ให้นำยทะเบียนอ�ำเภอและนำยทะเบียนท้องถ่ินจัดให้มีกำรส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติ          

ของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่มีภูมิล�ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ขณะส�ำรวจอยู่ในเขตของส�ำนักทะเบียนนั้น ๆ         

ตำมแบบ ท.ร. 38 ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส�ำนักทะเบียน

 ข้อ 5 กำรลงรำยกำรในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ให้นำยทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียด ตำมที่ได้

รบัแจ้ง รำยกำรใดไม่ทรำบให้เขยีนข้อควำมว่ำ “ไม่ทรำบ” แต่อย่ำงน้อยต้องมรีำยกำรชือ่ตวั ชือ่สกลุ (ถ้ำม)ี ทีอ่ยู่ 

เลขประจ�ำตัว และวัน เดือน ปีเกิด หรืออำยุ (ถ้ำทรำบ)
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 รำยกำรชื่อตัว ชื่อสกุล และวัน เดือน ปีเกิด หรืออำยุของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน กลุ่มที่มี 

ควำมผิดปกติหรือพิกำรทำงสมอง ให้ลงรำยกำรตำมที่ผู้อุปกำระดูแลแจ้ง

 รำยกำรท่ีอยู่ตำมวรรคหน่ึง ให้ลงเลขที่บ้ำนของบ้ำนซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนพักอำศัย 

ในช่วงเวลำท่ีมีกำรส�ำรวจหรือยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพักอำศัยเป็นประจ�ำหรือชั่วครำว  

ส�ำหรับบุคคลซึ่งไม่มีที่พักอำศัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรำยกำรเฉพำะชุมชน หรือหมู่บ้ำน ต�ำบล

 ข้อ 6 เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรของ

บคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีน ให้นำยทะเบยีนอ�ำเภอและนำยทะเบยีนท้องถิน่ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน

ให้บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนคนละหนึ่งเลขไม่ซ�้ำกัน

 เลขประจ�ำตวัของบคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีน ประกอบด้วยเลข 13 หลักตำมทีผู้่อ�ำนวยกำรทะเบียน

กลำงก�ำหนดไว้ท้ำยระเบียบนี้

 ข้อ 7 เมื่อนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นได้จัดท�ำทะเบียนประวัติตำมข้อ 4 แล้ว  

ให้จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำงก�ำหนด 

มอบให้บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐำนแสดงตัว

 ข้อ 8 ให้ส�ำนักทะเบียนกลำงจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนไว้           

ในระบบคอมพิวเตอร์โดยแยกต่ำงหำกจำกฐำนข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎรของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน            

(ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) รำยกำรทะเบยีนประวตัทิีจ่ดัเกบ็ในฐำนข้อมูลอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำมทะเบยีนประวตัิ 

(ท.ร. 38 ก) ลำยพิมพ์นิ้วมือ และภำพใบหน้ำ และจะมีข้อมูลที่จ�ำเป็นอื่น ๆ อีกก็ได้

 กรณีหน่วยงำนของรัฐมีควำมจ�ำเป็นต้องกำรขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถำนะ         

ทำงทะเบียน เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรที่ผู้อ�ำนวยกำร

ทะเบียนกลำงก�ำหนด ข้อ 9 กำรรับแจ้งกำรเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ให้นำยทะเบียนเรียก 

หลักฐำน เพื่อตรวจสอบว่ำเด็กที่เกิดได้สัญชำติไทยหรือไม่ หำกพบว่ำเป็นคนสัญชำติไทยหรือเป็นคนไม่ม ี

สัญชำติไทยให้ปฏิบัติในกำรรับแจ้งกำรเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบส�ำหรับทะเบียนกลำงว่ำด้วย

กำรจัดท�ำ ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 แต่หำกไม่สำมำรถวินิจฉัยสัญชำติของเด็กได้ ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้ง 

ออกสูติบัตรให้ตำมแบบ ท.ร. 031 และเพิ่มช่ือเด็กในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ฉบับที่บิดำหรือมำรดำ 

ของเด็กมีชื่ออยู่

 กรณีเด็กเกิดต่ำงท้องที่ เมื่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตำมแบบ ท.ร. 031ให้ตำมวรรคหนึ่งแล้ว      

ให้คัดส�ำเนำรำยกำรสูติบัตรฉบับดังกล่ำวแจ้งไปยังนำยทะเบียนประจ�ำส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียน 

ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดำหรือมำรดำของเด็กมีชื่ออยู่เพื่อด�ำเนินกำรเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)     

ฉบับเดียวกับบิดำหรือมำรดำของเด็ก

 ข้อ 10 กำรรับแจ้งกำรตำยของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งกำรตำย 

(ท.ร. 4 ตอนหน้ำ) และเมือ่รบัแจ้งกำรตำยแล้วให้นำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งออกมรณบตัรให้ผูแ้จ้งตำมแบบ ท.ร. 051 

และจ�ำหน่ำยรำยกำรของบุคคลที่ตำยในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่
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 กรณกีำรตำยต่ำงท้องที ่เมือ่นำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งออกมรณบตัรให้ตำมวรรคหนึง่แล้ว ให้คัดส�ำเนำรำยกำร

มรณบตัรฉบบัดงักล่ำว แจ้งไปยงันำยทะเบียนประจ�ำส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอหรอืส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่ แห่งท้องที่      

ที่ผู้ตำยมีชื่ออยู่เพื่อด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)

 ข้อ 11 กรณีกำรตำยของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นกำรตำยโดยผิดธรรมชำติหรือเกิดจำก 

โรคติดต่ออันตรำย ให้นำยทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนไม่มีสัญชำติไทยตำมระเบียบ 

ส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535

 ข้อ 12 บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ประสงค์จะย้ำยที่อยู่ ถ้ำเป็นผู้ที่อยู่ในกำรสงเครำะห์ดูแลของ 

ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชนหรือบคุคลใด จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกหน่วยงำน หรือบคุคล  

ทีท่�ำหน้ำทีส่งเครำะห์หรอืดแูลบุคคลดงักล่ำวโดยในกำรแจ้งย้ำยทีอ่ยูส่�ำหรบับคุคลทีป่่วยเป็นโรคทำงจติ ประสำท

หรือพิกำรทำงสมอง หรือเด็ก ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย   

หรือผู้อุปกำระ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ท�ำหน้ำที่แจ้งย้ำย

 ข้อ 13 กำรรบัแจ้งกำรย้ำยทีอ่ยูข่องบคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีน ให้นำยทะเบยีนผูร้บัแจ้ง ย้ำยออก

แล้วย้ำยเข้ำด�ำเนินกำร ดังนี้ 

 ก. กำรย้ำยออก

  (1) ให้เรียกตรวจหลักฐำนของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ำยที่อยู่ ได้แก่ บัตรประจ�ำตัวผู้แจ้งหลักฐำน 

กำรยินยอมให้ย้ำยท่ีอยู่ของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) บัตรประจ�ำตัวหรือแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติ     

(ท.ร. 38 ข) ของบุคคลที่จะย้ำยที่อยู่ และหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

  (2) ตรวจสอบรำยกำรบุคคลผู้แจ้ง และบคุคลทีจ่ะย้ำยทีอ่ยูจ่ำกฐำนข้อมลูทะเบยีนรำษฎรในระบบ

คอมพิวเตอร์

  (3) เมื่อพบว่ำบุคคลดังกล่ำวมีรำยกำรถูกต้อง ให้ออกใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมแบบ ท.ร. 071     

ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มอบให้แก่ผู้แจ้ง

  (4) หมำยเหตุกำรแจ้งย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของส�ำนักทะเบียน

  (5) เมื่อได้รับใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ท.ร. 071 ตอนที่ 2 จำกส�ำนักทะเบียนปลำยทำง ให้จ�ำหน่ำย

รำยกำรของบุคคลที่ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประรัติ (ท.ร. 38 ก) ของส�ำนักทะเบียน

 ข. กำรย้ำยเข้ำ

  (1) ให้เรียกตรวจหลักฐำนใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ตำมแบบ ท.ร. 071 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  

จำกผู้แจ้ง บัตรประจ�ำตัวผู้แจ้ง บัตรประจ�ำตัวหรือแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ข) ของบุคคล  

ที่ย้ำยที่อยู่ หลักฐำนกำรยินยอมให้อำศัยอยู่ในบ้ำนจำกเจ้ำบ้ำน (ถ้ำมี)

  (2) เพิ่มรำยกำรบุคคลของผู้ย้ำยที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของส�ำนักทะเบียน

  (3) ส่งใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ท.ร. 071 ตอนที่ 2 คืนส�ำนักทะเบียนต้นทำง
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 ข้อ 14 บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนผู้ใดได้รับกำรเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้ำน ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14 

แล้วแต่กรณี ให้นำยทะเบียนจ�ำหน่ำยรำยกำรบุคคลและเลขประจ�ำตัวของผู้นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)       

และฐำนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

 ข้อ 15 ให้นำยทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ     

หำกตรวจพบหรือได้รับแจ้งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำรำยกำรในทะเบียนประวัติของผู้ใดไม่ถูกต้อง หรือม ี

กำรแจ้งรำยกำรซ�้ำซ้อนให้นำยทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจ�ำหน่ำยหรือด�ำเนินกำรอื่นใดให้ข้อมูลดังกล่ำวมี 

ควำมถูกต้อง

 ข้อ 16 กำรจ�ำหน่ำยชือ่และรำยกำรบคุคล และกำรแก้ไขรำยกำรในทะเบยีนประวตัเิอกสำร กำรทะเบียน

รำษฎรอืน่และฐำนข้อมลูทะเบยีนประวตัขิองบคุคลท่ีไม่มสีถำนะทำงทะเบยีนให้นำยทะเบียนปฏบิติั ตำมระเบยีบ

ส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 โดยในส่วนของทะเบียนประวัติ ให้ด�ำเนินกำร

เช่นเดียวกับทะเบียนบ้ำน

 ข้อ 17 บัตรประจ�ำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนและแบบพิมพ์กำรทะเบียนรำษฎรส�ำหรับ 

บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ให้เป็นไปตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ ดังนี้

 (1) ท.ร. 031 เป็นสูติบัตร ใช้ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

 (2) ท.ร. 051 เป็นมรณบัตร ใช้ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

 (3) ท.ร. 071 เป็นใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ใช้ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

 (4) ท.ร. 38 ก เป็นทะเบียนประวัติส�ำหรับลงรำยกำรบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน

 (5) ท.ร. 38 ข เป็นแบบรบัรองรำยกำรทะเบยีนประวติัของบคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีน ซ่ึงคัดจำก 

ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 ประกำศ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2548

 

 (น�ยสุจริต ปัจฉิมนันท์)

 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง
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 ด่วนม�ก 
ที่ ศธ 0208.1/11263 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

   ปท. 12150

 27 ตุลำคม 2548

เรื่อง  กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย

เรียน  กระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0209/10138 ลงวันที่ 26 กันยำยน 2548

สิ่งที่แนบมำด้วย ส�ำเนำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 จ�ำนวน 1 ชุด

 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงศึกษำธิกำรได้ส่งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยหลักฐำน

ในกำรรบันกัเรยีน นกัศกึษำเข้ำเรยีนในสถำนศกึษำ พ.ศ. 2548 เพ่ือให้ท่ำนพิจำรณำด�ำเนนิกำรในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ควำมละเอียดทรำบแล้ว นั้น

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ขอเรียนว่ำจำกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำว 

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี ซึ่งในหลักกำรคือให้จัดกำรศึกษำให้บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร

หรือไม่มีสัญชำติไทย ได้ทุกประเภทและทุกระดับกำรศึกษำ และเมื่ส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถออกหลักฐำน 

ทำงกำรศกึษำ ได้เช่นเดยีวกบันกัเรยีนท่ีมสีญัชำติไทยทัว่ไปและสำมำรถได้รบัเงนิอดุหนุนรำยหวั ต้ังแต่ระดับก่อน

ประถมศกึษำถงึระดับมธัยมตอนปลำยเช่นเดยีวกนั รำยละเอยีดตำมสิง่ทีส่่งมำด้วยโดยขอควำมกรณุำท่ำนพจิำรณำ

ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ หรอืประกำศ ทีเ่กีย่วกบักำรจดักำรศกึษำทีอ่ยูใ่นควำมรับผดิชอบของ

หน่วยงำนท่ำน เพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี

 จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบและพจิำรณำด�ำเนนิกำร และขอควำมกรณุำส่งเอกสำรทีท่่ำนปรบัปรงุ

แก้ไขแล้วให้ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษิกำร ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2548 เพื่อรวบรวมรำยงำนต่อคณะ

รัฐมนตรีต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (คุณหญิงกษม� วรวรรณ ณ อยุธย�)

 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
กลุ่มกิจกำรพิเศษ
โทร /โทรสำร 0-2280-6217-8
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  บันทึกข้อคว�ม

ส่วนรำชกำร  ส�ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร  กลุ่มกจิกำรพิเศษ      โทร. 0-2280-6217-8    ภำยใน 1267  

ที่ ศธ 0208.1/11264         วันที่ 27 ตุลำคม 2548

เรื่อง   กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย  

เรียน   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำน กศน. และ สช.

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดกำรศึกษำ 

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย โดยให้จัดกำรศึกษำให้แก่ทุกคนโดยไม่จ�ำกัดระดับ 

ประเภท หรอืพืน้ทีก่ำรศกึษำ (ยกเว้นผูห้นภียัจำกกำรสู้รบ ให้จัดกำรศกึษำภำยในศนูย์พักพิง) กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

เลขประจ�ำตวั 13 หลกั และกำรอดุหนนุค่ำใช้จ่ำยรำยหัวเท่ำกบัเด็กท่ีมสัีญชำติไทย ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ          

ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รวมทั้งในส่วนที่สังกัด สช. ด้วย รำยละเอียดดังแนบ

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ขอเรียน ดังนี้

 1. รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรได้ลงนำมในระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยกำรรับนกัเรยีน 

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 แล้วเม่ือวันที่ 5 กันยำยน 2548 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำ 

เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยำยน 2548 เป็นต้นไป

 2. ขอให้ส�ำนักบรหิำรงำนกำรศกึษำนอกโรงเรยีน ด�ำเนนิกำรแก้ไขปรับปรงุระเบยีบ กฎ หรอื ประกำศ   

ทีเ่กีย่วกบักำรจดักำรศกึษำทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของหน่วยงำนท่ำนให้สอดคล้องกบัระเบยีบกระทรวงดังกล่ำว 

โดยขอให้ส่งเอกลำรที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยใน วันที่ 30 ธันวำคม 2548   

เพื่อรวบรวมรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 (คุณหญิงกษม� วรวรรณ ณ อยุธย�)

 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร



184

กฎกระทรวง
กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รนับอ�ยุเด็กเพื่อเข้�รับก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

พ.ศ. 2545
--------------

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 และมำตรำ 74 แห่งพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 กำรนับอำยุเด็ก เพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้นับตำมปีปฏิทิน หำกเด็ก

อำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่ำเด็กมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ดในปีนั้น

 

 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2545 

  

 

 สุวิทย์ คุณกิตติ

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

หม�ยเหตุ เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้เด็กที่มีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด ต้องเข้ำเรียนในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจนอำยุย่ำงเข้ำปีที่สิบหก

เว้นแต่สอบได้ชั้นปีท่ีเก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับ และก�ำหนดให้กำรนับอำยุของเด็กดังกล่ำว ต้องเป็นไปตำม 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก. 2545/20ก/5/25 กุมภำพันธ์ 2545]
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ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ว่�ด้วยก�รแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษ� 

พ.ศ. 2547 

________________

 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน       

และนกัศกึษำให้เหมำะสมยิง่ขึน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

และกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน            

และนักศึกษำ พ.ศ. 2547”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบียบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำด้วยกำรแก้วัน เดือน ปีเกดิ ของนกัเรียนและนกัศกึษำ    

พ.ศ. 2525

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ค�ำว่ำ “สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

และให้หมำยควำมรวมถงึสถำนศกึษำทีอ่ยูใ่นก�ำกบัดแูลและหรอือยูใ่นควำมควบคมุของกระทรวงศกึษำธิกำรด้วย

 ข้อ 5 กำรขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษำให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 (1) ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษำผิดพลำดไม่ตรงกับควำมเป็นจริงด้วยเหตุ             

ที่เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำเขียนผิดพลำดหรือเขียนตกให้หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องตำมที่เป็นจริง     

ในหลักฐำน และกำรแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่ำด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง

โดยลงนำมผู้แก้ และวัน เดือน ปี ย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

 (2) ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษำผิดพลำดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องจะต้อง         

ส่งค�ำร้องตำมแบบท้ำยระเบียบนี ้และเอกสำรหลกัฐำนมำแสดงต่อสถำนศกึษำเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำวนิจิฉยั     

วัน เดือน ปีเกิด ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ ดังนี้ คือ

 (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด

 (ข) ถ้ำหำกเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ก) สูญหำยหรือถูกท�ำลำยก็ให้ส่งเอกสำรอื่น ๆ ที่หน่วยรำชกำร     

ออกให้ เช่น ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนทหำร ทะเบียนคนต่ำงด้ำว บัตรประจ�ำตัวประชำชน

 (ค) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ข) ที่หน่วยรำชกำรออกให้นั้นวัน เดือน ปีเกิด 

ไม่ตรงกัน ให้พิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นรำย ๆ ไป
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 (3) เม่ือทำงสถำนศกึษำได้พจิำรณำวนิจิฉยัเอกสำรตำมข้อ 5 (2) (ก) หรือข้อ 5 (2) (ข) หรือ ได้ท�ำกำร

สอบสวนตำมข้อ 5 (2) (ค) แล้ว ถ้ำปรำกฏชัดแจ้งว่ำ วัน เดือน ปีเกิดผิดพลำดไม่ตรงกับหลักฐำน ควำมเป็นจริง

ให้ท�ำรำยงำนส่งค�ำร้องขอแก้วนั เดอืน ปีเกดิ พร้อมด้วยเอกสำรหลกัฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น และส�ำเนำกำรสอบสวน 

(ถ้ำมี) ไปตำมระเบียบรำชกำรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบแก้ไข 

เป็นรำย ๆ ไป

 ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้

 ประกำศ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2547

 (น�ยอดิศัย โพธ�ร�มิก)

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ว่�ด้วยสมุดหม�ยเหตุร�ยวัน 

พ.ศ. 2549 
________________

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงธรรมกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวันให้มีควำมเหมำะสม 

กับกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร

 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบญัญตัริะเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวง

ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวัน พ.ศ. 2549”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงธรรมกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวัน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

 “สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 “หัวหน้ำสถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ครูใหญ่ อำจำรย์ใหญ่ ผู้อ�ำนวยกำรหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำ  

ทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่ ซึง่ปฏบิติัหน้ำทีล่กัษณะเดยีวกบัครใูหญ่ อำจำรย์ใหญ่ หรอืผูอ้�ำนวยกำรหรอืผูร้กัษำรำชกำรแทน

 ข้อ 5 สถำนศึกษำต้องใช้สมุดหมำยเหตุรำยวันตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ 

 ข้อ 6 สถำนศึกษำต้องรักษำสมุดหมำยเหตุรำยวันนี้ไว้ให้ดี อย่ำให้ฉีกขำดสูญหำย 

 ข้อ 7 ให้สถำนศึกษำเขียนช่ือสถำนศึกษำและลงรำยกำรต่ำง ๆ ที่หน้ำปกสมุดหมำยเหตุรำยวัน 

ให้บริบูรณ์ไม่ย่อ ไม่ตัด และในใบหน้ำต้องลงวัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้สมุดหมำยเหตุรำยวันเป็นตัวอักษร 

 ข้อ 8 สมุดหมำยเหตุรำยวัน สถำนศึกษำต้องให้บุคคลต่อไปนี้ ลงชื่อก�ำกับ

 (1) สถำนศกึษำในสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ให้ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำหรอื

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงชื่อก�ำกับ

 (2) สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำร     

ส่วนต�ำบล หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร    

นำยกเมอืงพัทยำ นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลหรอืผูบ้รหิำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงชื่อก�ำกับ

 (3) สถำนศึกษำ นอกจำก (1) และ (2) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัดหรือผู้ก�ำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยลงชื่อก�ำกับ 
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 ข้อ 9 สมุดหมำยเหตุรำยวันต้องให้มีเลขที่เป็นล�ำดับไปทุกหน้ำห้ำมมีให้แทรกหน้ำหรือฉีกหน้ำออก     

เป็นอันขำดและห้ำมมิให้เว้นที่ว่ำงไว้

 ข้อ 10 กำรลงหมำยเหตุในสมุดหมำยเหตุรำยวันให้ลงเป็นปัจจุบันทุกวัน ข้อควำมที่ลงแล้วจะคัดลอก    

ขึ้นหน้ำใหม่ หรือขึ้นเล่มใหม่ไม่ได้ นอกจำกได้รับอนุญำตจำกบุคคลตำมข้อ 8

 ข้อ 11 กำรลงสมุดหมำยเหตุรำยวัน ต้องลงด้วยเส้นหมึกสีด�ำหรือสีน�้ำเงิน ถ้ำมีผิดตกที่ใด ห้ำมขูด ลบ

เพิม่เตมิ แต่ให้ขดีฆ่ำด้วยเส้นหมกึสแีดงโดยประณีต แล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมกึสีแดงเช่นเดียวกนั กำรแก้ไข

จำกเดิมแห่งใด ผู้แก้ต้องลงชื่อและวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ที่ริมกระดำษทุกแห่ง ถ้ำมีข้อควำมตกเติม ให้ผู้ตกเติม       

ลงลำยมือชื่อหรือชื่อย่อไว้เป็นส�ำดัญ

 ข้อ 12 ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำมีหน้ำที่จดข้อควำมลงในสมุดหมำยเหตุรำยวัน 

 ข้อ 13 เรือ่งทีจ่ะเขียนลงในสมดุหมำยเหตุรำยวนัได้แก่ ประวติั ระเบยีบหรือข้อบงัคบั กำรเปล่ียนแปลง 

กำรระดมทรัพยำกร ผลกำรเรียน กำรแก้ไขหลักฐำนทำงทะเบียน กำรมำปฏิบัติงำนและบ�ำเหน็จควำมชอบของ

บุคลำกร กำรลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรำยอื่น ๆ

 นอกจำกนี้ เรื่องอื่น ๆ ท่ีจะเขียนลงในสมุดหมำยเหตุรำยวันให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้ำสถำนศึกษำ 

ถ้ำวันใดไม่มีเหตุกำรณ์อะไร ก็ให้ลงว่ำ “ปกติ” ต้องเขียนวัน เดือน ปี และลงชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำก�ำกับไว้ด้วย 

 ข้อ 14 สมดุหมำยเหตรุำยวนัทีใ่ช้อยูก่่อนระเบยีบนี ้ให้ยงัคงใช้เป็นสมดุหมำยเหตรุำยวนัของ สถำนศกึษำ

ตำมระเบียบนี้ต่อไป

 ข้อ 15 ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้

 ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2549 

 (คุณหญิงกษม� วรวรรณ ณ อยุธย�)

 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

 ผู้ใช้อ�ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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ที่ มท 0309.1/ว8 ส�ำนักทะเบียนกลำง   

   ถนนล�ำลูกกำ ปท. 12150

 17 กุมภำพันธ์ 2552

เรื่อง กำรแจ้งกำรเกิดและกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยตำมพระรำชบัญญัติ 

 กำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เรียน นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร

อ้ำงถึง 1. พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 2. กฎกระทรวงก�ำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรและก�ำหนดอัตรำ   

  ค่ำธรรมเนียม พ.ศ. 2551

 3.  ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดท�ำทะเบียนบ้ำนและกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ  

ส�ำหรบับุคคลซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบญัญัตกิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. 2534 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 4. ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

สิ่งที่ส่งมำด้วย ตำรำงสรุปกำรจัดท�ำสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชำติไทยตำมกฎหมำยฯ

 ตำมที่ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับต้ังแต่  

วันที่ 23 สิงหำคม 2551 เป็นต้นมำ โดยพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกำรของพระรำชบัญญัติ           

กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 หลำยประกำร รวมถงึเร่ืองกำรแก้ไขปัญหำกำรไร้สถำนะทำงทะเบยีนของบุคคล        

ที่อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไม่ว่ำจะเป็นคนไทยหรือคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยในเรื่องกำรรับแจ้งกำรเกิดและ 

กำรจัดท�ำเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรประชำกรของประเทศ  

กำรตรวจสอบ ควบคุมและพิสูจน์ทรำบตัวบุคคล และเป็นกำรสอดคล้องกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับ

หลักสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคี อำทิ อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก กติกำระหว่ำงประเทศ 

ว่ำด้วยสทิธพิลเมอืง และสทิธทิำงกำรเมอืง เป็นต้น รวมทัง้ได้มกีำรออกกฎกระทรวง ประกำศกระทรวงมหำดไทย 

และระเบยีบส�ำนักทะเบียนกลำงเพ่ือก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัฉิบบันี ้ซึง่ได้แจ้งให้ส�ำนกัทะเบยีน

อ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทรำบและถือปฏิบัติตำมเอกสำรที่อ้ำงถึง นั้น

 นับแต่พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ส�ำนักทะเบียนกลำง 

ได้รับกำรสอบถำมปัญหำและข้อหำรือจ�ำนวนมำก เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติในกำรรับ แจ้งกำรเกิด และจัดท�ำ

สูติบตัร รวมถงึกำรจดัท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับคนซึ่งไม่มสีัญชำติไทยประเภทต่ำง ๆ ที่อำศยัอยูใ่นประเทศไทย 

โดยส�ำนกัทะเบยีนส่วนใหญ่มคีวำมเข้ำใจไม่ตรงกนั ท�ำให้เกดิปัญหำในกำรปฏบัิติงำนไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 
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และไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังน้ัน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนทะเบียนรำษฎรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเป็นไปด้วย 

ควำมถูกต้องและชัดเจน จึงขอให้ส�ำนักทะเบียนจังหวัดและส�ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนครแจ้งซักซ้อม  

ควำมเข้ำใจให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

 ก. ก�รรับแจ้งก�รเกิดและก�รออกสูติบัตร

  (1) กรณีก�รแจ้งก�รเกิดภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด นำยทะเบียนผู้รับแจ้งสำมำรถ      

รับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในรำชอำณำจักรไม่ว่ำบิดำมำรดำของเด็กที่เกิดจะเป็น 

คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยถูกต้องตำมกฎหมำย หรือเป็นคนหลบหนีเข้ำเมือง หรือเป็นคนต่ำงด้ำว                           

ทีเ่กิดในรำชอำณำจกัร และไม่ว่ำบดิำมำรดำของเด็กทีเ่กดิจะมชีือ่และรำยกำรบุคคลในเอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎร      

มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักหรือไม่ก็ตำม โดยประเภทของสูติบัตรที่ออกให้แก่เด็กย่อมขึ้นอยู่กับสิทธิ          

และสถำนะกำรอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรของบิดำมำรดำของเด็กที่เกิดเป็นส�ำคัญ เช่น บิดำเป็นชนกลุ่มน้อยที่มี       

เลขประจ�ำตัวประชำชน ประเภท 0 มำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร 

เป็นกำรชัว่ครำว (ถอืหนงัสอืเดินทำง) บตุรจะได้สติูบตัร ท.ร. 3 เลขประจ�ำตัวประชำชนประเภท 7 หรือกรณบีดิำ

เป็นแรงงำนต่ำงด้ำวสญัชำตพิม่ำทีเ่คยขึน้ทะเบยีนเป็นบคุคลประเภท 00 แต่ระยะเวลำกำรได้รบัอนญุำตให้อำศยั 

อยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดแล้วเนื่องจำกไม่ไปขออนุญำตท�ำงำน ส่วนมำรดำได้รับกำรส�ำรวจบุคคลไม่มีสถำนะ              

ทำงทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 บุตรจะได้สตูบิตัร ท.ร. 031 เลขประจ�ำตัวประชำชนประเภท 0 หรอืกรณบีดิำ     

เป็นคนต่ำงด้ำวท่ีหลบหนีเข้ำเมืองไม่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก มำรดำเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อย 

ที่ตกส�ำรวจไม่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักเช่นกัน บุตรจะได้สูติบัตร ท.ร. 031 เลขประจ�ำตัวประชำชน

ประเภท 0 เป็นต้น รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงสรุปกำรจัดท�ำสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชำติไทย 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ที่ส่งมำพร้อมนี้

  (2) กรณีก�รแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนดของเด็กที่เป็นบุตรของคนต่�งด้�ว นำยทะเบียนผู้รับแจ้ง 

สำมำรถรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตรให้ได้โดยปฏิบัติตำมข้อ 58 แห่งระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วย  

กำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 57 โดยนำยทะเบียนจะต้องพิจำรณำ

สถำนะของบิดำมำรดำของเด็กที่แจ้งกำรเกิดว่ำในขณะที่เด็กเกิด บิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวกลุ่มใด  

ประเภทใด แล้วออกสูติบัตรให้ตำมสถำนะของบิดำมำรดำในขณะนั้นเช่นเดียวกับกำรแจ้งกำรเกิดในระยะเวลำ 

ที่ก�ำหนดอำทิ บิดำที่สถำนะปัจจุบันเป็นคนต่ำงด้ำวท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ มีเลขประจ�ำตัวประชำชนเป็นบุคคลประเภท 8 

มำรดำเป็นผู้ที่ได้รับกำรส�ำรวจบุคคลไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ปรำกฏว่ำในขณะที่บุตร

เกิดบิดำมีสถำนะเป็นผู้ที่ได้รับกำรส�ำรวจบุคคลไม่มีสถำนะทำงทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 ฉะนั้น กำรรับแจ้ง

กำรเกดิเกนิก�ำหนดส�ำหรบักรณนีีน้ำยทะเบยีนผูร้บัแจ้งต้องออกสติูบตัร ท.ร. 031 ก�ำหนดเลขประจ�ำตวัประชำชน

ประเภท 0 เป็นต้น ท้ังน้ี กำรแจ้งเกิดเกินก�ำหนดตำมข้อนี้ให้หมำยรวมถึงกรณีบุตรของคนต่ำงด้ำวที่เกิด 

ในรำชอำณำจักร ก่อนพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับด้วย โดยมีเงื่อนไขว่ำ 

เดก็ท่ีขอแจ้งกำรเกดิเกนิก�ำหนดจะต้องเป็นบคุคลทีย่งัไม่ได้รบักำรจดัท�ำทะเบยีนรำษฎรและไม่มีเลขประจ�ำตวัประชำชน 

13 หลัก
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 ข. ก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติและก�รเพ่ิมช่ือในทะเบียนประวัติ ส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

ที่ไม่อำจเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14 และ ท.ร. 13)

  (1) กำรเพิ่มช่ือในทะเบียนประวัติอันเนื่องมำจำกกำรแจ้งกำรเกิดส�ำหรับเด็กที่ได้รับสูติบัตร        

ท.ร. 031 เลขประจ�ำตัวประชำชนประเภท 0 แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

   1.1 กรณกีำรรบัแจ้งกำรเกดิของเดก็ทีเ่กิดในท้องทีส่�ำนกัทะเบยีนทีบ่ดิำหรือมำรดำมชีือ่      ใน

ทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก โปรแกรมกำรปฏิบัติงำนจะก�ำหนดนำยทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนประวัติ  

ท.ร. 38 ก. เลขที่เดียวกับบิดำหรือมำรดำ

   1.2 กรณีกำรรับแจ้งกำรเกิดของเด็กที่เกิดต่ำงท้องที่ ส�ำนักทะเบียนที่บิดำมำรดำมีชื่อ           

ในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก โปรแกรมกำรปฏิบัติงำนจะก�ำหนดให้ออกสูติบัตร ท.ร. 031 พร้อมส�ำเนำอีก 

1 ฉบับ ให้นำยทะเบียนมอบสูติบัตรให้กับผู้แจ้งกำรเกิด ส่วนส�ำเนำสูติบัตรให้ส่งไปยังส�ำนักทะเบียนแห่งที่บิดำ

หรอืมำรดำ  มชืีอ่ในทะเบียนประวตั ิเพือ่ให้นำยทะเบยีนเพิม่ช่ือเดก็ในทะเบยีนประวตั ิท.ร. 38 ก เลขทีเ่ดยีวกับ

บิดำ หรือมำรดำ โดยไม่ต้องออกใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่

   1.3 กรณีกำรรับแจ้งกำรเกิดของเด็กที่บิดำและมำรดำไม่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก   

ให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติกลำง ท.ร. 38 ก ของส�ำนักทะเบียนข้ึน 1 ฉบับ โดยใช้เลขท่ี 0/89 

หมูท่ีต่ำมเลขทีห่มูข่องทะเบยีนบ้ำนกลำงของส�ำนกัทะเบยีน เช่น หมูท่ี่ 77 เป็นต้น แล้วให้เพ่ิมชือ่เด็กตำมรำยกำร

ในสูติบัตร ลงในทะเบียนประวัติฉบับนั้น หำกต่อมำบิดำหรือมำรดำของเด็กได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร 

และมีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก ให้ด�ำเนินกำรแจ้งย้ำยชื่อเด็กไปเข้ำในทะเบียนประวัติเลขที่เดียวกับ 

บิดำหรือมำรดำ

  (2) กรณีนำยอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยกำรเขต นำยทะเบียนอ�ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี       

ไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของเด็กที่แจ้งกำรเกิด ในกรณีกำรแจ้งกำรเกิดเกินก�ำหนดตำมระเบียบ  

ส�ำนักทะเบียนกลำงฯ ข้อ 57 และข้อ 58 กำรแจ้งกำรเกิดส�ำหรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำซึ่งถูกทอดทิ้ง         

และเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดท้ิงตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงฯ ข้อ 59 และ 

ข้อ 59/1 ให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่ตำมทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำหรือ 

ผู้ปกครอง หรือเลขที่ตำมทะเบียนบ้ำนของสถำนสงเครำะห์ แล้วแต่กรณี ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชนเป็น

บุคคลประเภท 0 ให้กับเด็กดังกล่ำวโดยด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (ต้องท�ำ 

แบบ 89 ไว้เป็นหลักฐำน)

  (3) กรณีบุคคลที่อ้ำงว่ำเป็นคนไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 14) ตำมระเบียบส�ำนัก 

ทะเบยีนกลำง ข้อ 93 และข้อ 97 แต่หลกัฐำนไม่เพียงพอทีจ่ะพสิจูน์สถำนะกำรเกดิและสญัชำต ิให้นำยทะเบียน

จัดท�ำทะเบียน ประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่ตำมทะเบียนบ้ำนที่จะขอเพิ่มชื่อ ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชนเป็น

บุคคลประเภท 0 ให้กับบุคคลดังกล่ำวโดยด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (ต้องท�ำ 

แบบ 89 ไว้เป็นหลักฐำน)



192

  (4) กรณีบุคคลหรือสถำนสงเครำะห์เอกชนขอเพิ่มชื่อเด็กอนำถำที่อยู ่ในกำรอุปกำระเลี้ยงดู 

เข้ำในทะเบียนบ้ำนตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงฯ ข้อ 98 ให้นำยอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยกำรเขต แล้วแต่กรณี                 

พสิจูน์สถำนะกำรเกดิและสญัชำตขิองเดก็เช่นเดยีวกบักำรแจ้งกำรเกดิเกนิก�ำหนด ถ้ำไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกดิ 

และสัญชำติของเด็กที่ขอเพิ่มชื่อได้ ให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่ตำมทะเบียนบ้ำน          

ที่จะขอเพิ่มชื่อหรือของสถำนสงเครำะห์ แล้วแต่กรณี ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชนเป็นบุคคลประเภท 0  

ให้กับเด็กดังกล่ำวโดยด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (ต้องท�ำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐำน)

  (5) กรณีคนซ่ึงไม่มีสัญชำติไทยที่นำยทะเบียนไม่อำจจัดท�ำทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 13) ให้ได้ 

ตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงฯ ข้อ 105 ให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที ่

ตำมทะเบียนบ้ำนที่จะขอเพิ่มชื่อ ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชนเป็นบุคคลประเภท 0 ให้กับบุคคลดังกล่ำว 

โดยด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (ต้องท�ำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐำน)

 ค. ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนสำ�หรับบุคคลท่ีได้รับแจ้งก�รเกิดต�มข้อ ก และได้รับ 

ก�รจดัทำ�ทะเบียนประวัตติ�มข้อ ข จะได้เลข 13 หลักเป็นบคุคลประเภท 0 กลุม่ทัว่ไป กล่ำวคอื เลขหลกัทีห่ก

และหลักที่เจ็ดเริ่มต้นเป็นเลข 00 (0  XXXX  00  XXX   XX  X) ซึ่งจะแตกต่ำงจำกกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถำนะ 

ทำงทะเบียน ซึ่งได้รับกำรส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนตำมยุทธศำลตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 ซึ่งจะเป็นบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89 (เลขหลักที่หก 

และหลักที่เจ็ดเป็นเลข 89)

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยวงศ์คักดิ์ สวัสดิ์พ�ณิชย์)

 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร. 0-2791-7313-6
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ที่ ศธ 0231/509 กระทรวงศึกษำธิกำร   

   กทม. 10300

 7 กุมภำพันธ์ 2550

เรื่อง แนวทำงกำรด�ำเนินงำนรับนักเรียนเข้ำเรียนต่อในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรียน ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้องตี้ล่ำง

สิ่งที่ส่งมำด้วย   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนฯ

 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรสิทธิมนุษยชนด้ำนชนชำติ ผู้ไร้สัญชำติ แรงงำน 

ข้ำมชำต ิและผูพ้ลดัถิน่ สภำทนำยควำม ได้รับกำรร้องเรียนกรณนีกัเรียนห้ำคนของโรงเรียนบ้องต้ีล่ำง ซึง่โรงเรยีน

ดังกล่ำวแจ้งว่ำไม่สำมำรถรับเด็กทั้งห้ำคนเข้ำทะเบียนโรงเรียนได้เนื่องจำกขำดหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับ       

ชั้นประถมศึกษำปีที่สี่ ควำมละเอียดทรำบแล้ว นั้น

 กระทรวงศึกษำธิกำร ขอเรียนว่ำได้ด�ำเนินกำรประสำนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    

เพื่อพิจำรณำกรณีดังกล่ำวจำกหลักฐำนต่ำง ๆ ที่โรงเรียน (ช่ัวครำว) บ้ำนปิล๊อกคี่ ออกให้นักเรียนเพ่ือเป็น 

หลักฐำนในกำรจบกำรศึกษำแล้ว แจ้งว่ำโรงเรียนบ้องต้ีล่ำงสำมำรถรับเด็กท้ังห้ำคนเข้ำเรียนในสถำนศึกษำได ้

โดยให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเพ่ือรับเข้ำเรียนตำมควำมเหมำะสมของผู้เรียนตำมประกำศ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2546 และเอกสำรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเข้ำสู่

สถำนศึกษำในระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังแนบ

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และด�ำเนินกำรต่อไป ผลเป็นประกำรใดกรุณำแจ้งให้กระทรวงศึกษำธิกำร

ทรำบด้วย

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (น�ยบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติรำชกำรแทน

 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ส�ำนักพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ และกิจกำรพิเศษ

โทร./โทรสำร 0-2628-6398, 0-2628-6399
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ที่ ศธ 0210.03/6217 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน 

   ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

   กทม. 10300

 6 พฤศจิกำยน 2549

เรื่อง   กำรรับสมัครและออกหลักฐำนกำรศึกษำของผู้ไม่มีสัญชำติไทย

เรียน   ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร/จังหวัดทั่วประเทศ

สิ่งที่ส่งมำด้วย ส�ำเนำหนังสือส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ และกิจกำรพิเศษ 

 ที่ ศธ 0231/9277 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2549

 

 ตำมที่ มีสถำนศึกษำหลำยแห่งได้ขอหำรือเกี่ยวกับแนวทำงในกำรรับสมัครและกำรออกหลักฐำน 

กำรศึกษำให้นักศึกษำที่ไม่มีสัญชำติไทย ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน 

นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎำคม 2548 ได้เปิดกว้ำงให้เด็ก

ทุกคนที่อำศัยในประเทศไทยสำมำรถเข้ำเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดประเภทหรือพื้นที่กำรศึกษำ (ยกเว้น กลุ่มที่หลบหนีภัย      

จำกกำรสู้รบ จัดให้เรียนได้ในพื้นที่) นั้น

 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ สถำนศึกษำสำมำรถรับสมัครและออกหลักฐำน

กำรศึกษำให้เด็กท่ีไม่มีสัญชำติไทยได้ตำมระเบียบดังกล่ำว ดังหนังสือส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ส�ำนักกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ และกิจกำรพิเศษ ที่ ศธ 0231/2977 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2549 ดังแนบมำนี้

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และแจ้งสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องทรำบต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (ลงชื่อ) ทิพวัลย์ มำแสง

 (น�งทิพวัลย์ ม�แสง)

 ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์

 รักษำรำชกำรแทน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำนอกโรงเรียน

โทร. 0-2282-2853, 0-2282-1895

โทรสำร 0-2281-3732



195

หน้ำ 11

เล่ม 133 ตอนพิเศษ 136 ง รำชกิจจำนุเบกษำ 15 มิถุนำยน 2559

ค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

ที่ 28/2559

เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปีโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย

 ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ไม่น้อยกว่ำ 12 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยนั้น รัฐบำลที่ผ่ำนมำมีนโยบำยจัดกำรศึกษำดังกล่ำวโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

เป็นเวลำ 15 ปี ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มกรำคม 2552 โดยขออนุมัติตั้งงบประมำณเป็นรำยปีและขยำย

ขอบเขตกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลแต่ละคณะมำเป็นล�ำดับ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำโดยท่ีเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและ

นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำลทั้งสำมำรถลดควำมเหลื่อมล�้ำสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและควำมเป็นธรรม

ในสังคมแก้ปัญหำควำมยำกจนตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ประชำชน จงึสมควรยนืยันแนวทำงดงักล่ำวและพฒันำต่อไปด้วยกำรยกระดบัจำกกำรเป็นโครงกำรตำมนโยบำย

ของแต่ละรัฐบำลให้เป็นหน้ำที่ของรัฐและมำตรกำรตำมกฎหมำยเพื่อเป็นหลักประกันควำมยั่งยืน มั่นคง  

และเพื่อให้สำมำรถจัดงบประมำณสนับสนุนได้อย่ำงต่อเนื่อง

 อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) พทุธศกัรำช 2557 

หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงมีค�ำสั่งดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ในค�ำสั่งนี้

 “ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ งบประมำณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่ำนทำงสถำนศึกษำ

หรือผู้จัดกำรศึกษำเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี

 “กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี” หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี)     

ระดับประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่ำและ                

ให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ด้วย

 “กำรศึกษำพิเศษ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลซ่ึงมีควำมผิดปกติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด             

ซึง่จ�ำเป็นต้องจดักำรศกึษำให้เป็นรูปแบบโดยเฉพำะและอำศยัเทคนคิต่ำงๆ ในกำรสอนตำมลักษณะควำมต้องกำร 

และควำมจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล

 “กำรศึกษำสงเครำะห์” หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภำวะยำกล�ำบำกหรืออยู่ 

ในสถำนภำพที่ด้อยกว่ำเด็กทั่วไปหรือที่มีลักษณะเป็นกำรกุศลเพื่อให้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนำกำร 

ที่ถูกต้องและเหมำะสมกับวัย
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หน้ำ 12

เล่ม 133 ตอนพิเศษ 136 ง รำชกิจจำนุเบกษำ 15 มิถุนำยน 2559

 ข้อ 2 ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมกำรเพ่ือจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ได้รับกำรดูแลและพัฒนำทำงร่ำงกำยจิตใจวินัยอำรมณ์สังคมและสติปัญญำโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรด้วย

 ข้อ 3 ให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ป ี    

ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมเห็นชอบ              

ของคณะรัฐมนตรีก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี เพื่อเสนอ              

ตำมกระบวนกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคสอง ได้แก่

  (1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน

  (2) ค่ำหนังสือเรียน

  (3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

  (4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

  (5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

  (6) ค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

 ข้อ 4 ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมำใช้แทนและขยำยผล 

ต่อจำกค�ำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำภำยในหกเดือนนับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ

 ข้อ 5 ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมค�ำสั่งนี้ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมีอ�ำนำจ

วินิจฉัยชี้ขำด

 ข้อ 6 ให้อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนบุำลจนจบกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนทีม่ผีลใช้อยู่        

ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำจะมีกำรก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรจัดกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี ตำมข้อ 3

 ข้อ 7 ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่  15  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  2559

 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ   

 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
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ที่ มท 0309.1/ ว3    ส�ำนักทะเบียนกลำง   

   ถนนล�ำลูกกำ ปท 12150

 22 มกรำคม 2558

เรื่อง กำรรับแจ้งกำรเกิดและกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ

เรียน นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร

อ้ำงถึง 1. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2552

 2. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท 0309.1/ว 30 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2557

 ด้วยปัจจุบันพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนรำษฎรของส�ำนักทะเบียนหลำยแห่งยังมีควำมเข้ำใจ

คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรรับแจ้งกำรเกิด และกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่

ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน ท�ำให้เด็กท่ีเกิดในประเทศไทยไม่ได้รับกำรแจ้งเกิดอีกเป็นจ�ำนวนมำกและเป็นปัญหำ 

ต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร เช่น กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข 

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในประเทศ เป็นต้น

 ส�ำนักทะเบียนกลำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตร และกำรจัดท�ำทะเบียน

ประวัติให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย       

กำรทะเบียนรำษฎรโดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรจดบันทึกรำยกำรของบุคคลท่ีอยู่ในประเทศไทยไว้เป็นหลักฐำนเพื่อ

กำรควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคล รวมถึงกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคลตำมกฎหมำย ส่วนกำรที่บุคคลใดจะได้

สัญชำติไทยหรือได้สถำนะคนต่ำงด้ำวท่ีมีสิทธิอำศัยในประเทศไทยอย่ำงถูกต้อง ย่อมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ

กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองเป็นส�ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรรับแจ้ง

กำรเกิดและกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยของส�ำนักทะเบียนต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎรก�ำหนด ซึ่งจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำเรื่องคนไร้รัฐในประเทศไทย และท�ำให้ข้อมูล

ทะเบียนคนที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอให้ส�ำนักทะเบียนจังหวัดและส�ำนักทะเบียน

กรุงเทพมหำนคร แจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

 1. นำยทะเบียนผู้รับแจ้งมีหน้ำที่ต้องรับแจ้งกำรเกิดและออกสูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย 

ไม่ว่ำเด็กนั้นจะเกิดในบ้ำน (รวมถึงสถำนพยำบำล) หรือเกิดนอกบ้ำน และไม่ว่ำเด็กที่เกิดจะมีสัญชำติไทย 

หรอืไม่ได้สญัชำตไิทยเพรำะเกิดจำกบดิำมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำในไทยโดยชอบด้วยกฎหมำย หรอืเป็นคนต่ำงด้ำว

หลบหนีเข้ำเมืองก็ตำม เช่น เด็กที่เกิดจำกบิดำมำรดำซ่ึงเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยสัญชำติเมียนมำร์ ลำว 

หรือกัมพูชำ หรือเด็กที่เกิดจำกบิดำมำรดำซ่ึงเป็นคนต่ำงดำวหลบหนีเข้ำเมืองและไม่มีเอกสำรทะเบียนรำษฎร 

ไม่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท 0309.1/ว 8 

ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2552
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 2. เดก็ทีเ่กดิในสถำนพยำบำลทีถ่กูต้องตำมกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นสถำนพยำบำลของรฐัหรอืเอกชน เช่น 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) หรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน (สสช.) ในสังกัดกระทรวง

สำธำรณสุข เป็นต้น ผู้ท�ำคลอดจะต้องออกหนังสือรับรองกำรเกิด (ท.ร.1/1) ของเด็กเพื่อเป็นหลักฐำนส�ำหรับ          

ใช้ในกำรแจ้งเกิด โดยผู้ท�ำหน้ำที่แจ้งกำรเกิดซึ่งได้แก่บิดำหรือมำรดำของเด็กหรือเจ้ำบ้ำนสำมำรถแจ้งกำรเกิด        

ต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจ�ำส�ำนักทะเบียนแห่งท้องท่ีที่เด็กเกิดโดยไม่ต้องผ่ำนก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำน หรือจะแจ้ง    

กำรเกดิต่อก�ำนนัผูใ้หญ่บ้ำนในฐำนะเป็นนำยทะเบยีนผู้รับแจ้งประจ�ำหมูบ้่ำนท่ีเด็กเกดิเพ่ือออกหลักฐำนใบรับแจ้ง

กำรเกิด ท.ร. 1 ตอนหน้ำ แล้วจึงแจ้งต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้งประจ�ำส�ำนักทะเบียนเพื่อออกสูติบัตรก็ได้

 3. กรณีนำยอ�ำเภอ นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ไม่สำมำรถรับแจ้งกำรเกิดหรือ 

เพิม่ชือ่เข้ำในทะเบียนบ้ำนส�ำหรับผูข้อแจ้งเกดิหรือขอเพ่ิมชือ่รำยใด นำยทะเบยีนทีรั่บผดิชอบเรือ่งดงักล่ำวจะต้อง

จัดท�ำทะเบียนประวัติตำมแบบ ท.ร.38 ก และก�ำหนดให้เลขประจ�ำตัว 13 หลักให้แก่ผู้ขอเป็นบุคคลประเภท 0 

ที่มีเลขหลักที่หกและเจ็ดเริ่มจำกเลข 00

 4. กรณคีนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำอำศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยยืน่ค�ำร้องขอให้นำยทะเบยีน

จดัท�ำทะเบยีนประวัติตำมมำตรำ 38 วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตักิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นำยทะเบียนเรียกตรวจพยำนเอกสำรและสอบสวนพยำนบุคคลท่ีน่ำเชื่อถือ 

ถ้ำผลกำรตรวจสอบเชื่อได้ว่ำผู้ร้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) มีภูมิล�ำเนำอำศัยอยู่จริงในพื้นที่ส�ำนักทะเบียน เช่น 

ตั้งบ้ำนเรือน ประกอบอำชีพ หรือมีครอบครัว เป็นต้น (2) เป็นบุคคลท่ีไม่มีเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร ไม่ม ี

เลขประจ�ำตัว 13 หลัก  และ (3) ไม่มีเอกสำรรำชกำรท่ีแสดงว่ำเป็นคนสัญชำติอื่น นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือ 

นำยทะเบยีนท้องถิน่สำมำรถจดัท�ำทะเบยีนประวติัให้ได้ตำมแบบ ท.ร.38 ก และก�ำหนดให้เลขประจ�ำตวั 13 หลกั

เป็นบุคคลประเภท 0 โดยปฏิบัติตำมข้อ 105 วรรคสอง ของระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ 

ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ  

 (น�ยดลเดช  พัฒนรัฐ)

 รองผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง ปฏิบัติรำชกำรแทน

 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร 0-2791-7314-6
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ที่ มท 0309.1/ ว 36 ส�ำนักทะเบียนกลำง   

   ถนนล�ำลูกกำ ปท 12150

 29 กันยำยน 2559

เรื่อง กำรจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน หรือบุคคลประเภท 0 

เรียน นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร

อ้ำงถึง 1. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2552

 2. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง ที่ มท 0309.1/ว 3 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2558

สิ่งที่ส่งมำด้วย    แบบหนังสือรับรองสถำนะบุคคล และค�ำอธิบำยกำรออกหนังสือรับรอง  จ�ำนวน  2  แผ่น

 ตำมที่ส�ำนักทะเบียนกลำงได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะ

ทำงทะเบียนหรือบุคคลประเภท 0 ตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม                   

โดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไว้ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง นั้น

 ผลจำกกำรตรวจนิเทศและกำรร้องเรียน พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของอ�ำเภอ ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและ       

ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน สับสน ท�ำให้กำรปฏิบัติงำน   

เกิดควำมผิดพลำดและไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ก่อให้เกิดปัญหำขึ้นหลำยประกำร ดังนั้น เพื่อให้  

นำยทะเบยีนและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกีย่วข้องมคีวำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง เป็นไปในทำงเดยีวกนั จงึขอให้ส�ำนกัทะเบยีนจังหวดั

และส�ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร แจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อซักซ้อม

ควำมรู้ควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (ท.ร.38 ก) หรือบุคคลที่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก

ขึ้นต้นด้วยเลข 0 นั้น มีที่มำจำกกำรจัดท�ำทะเบียนรำษฎร 3 วิธีกำร ได้แก่

  1.1 กำรแจ้งกำรเกดิกรณบีตุรของบคุคลทีไ่ม่มสีถำนะทำงทะเบยีนตำมยทุธศำสตร์กำรจดักำรปัญหำ

สถำนะและสิทธิของบุคคล ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกรำคม 2548 (บุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89) 

และบุตรของคนต่ำงด้ำวท่ีเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 

ซึ่งเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ท่ีเกิดในประเทศไทยจะได้รับกำรแจ้งเกิดและสูติบัตร ท.ร.031 เป็นบุคคลที่มีเลขประจ�ำตัว 

13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 แล้วเพิ่มชื่อเข้ำในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก เหมือนกัน แต่จะมีสถำนะแตกต่ำงกัน 

กล่ำวคือ  
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   (1) ถ้ำเป็นบตุรของบคุคลประเภท 0 กลุ่ม 89 จะได้รับกำรผ่อนผันให้อำศยัอยูใ่นประเทศไทย

ได้เป็นกำรช่ัวครำวเพื่อรอส่งกลับตำมสถำนะของบิดำหรือมำรดำ กำรออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมกำรอยู่อำศัย     

(เขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนครที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก) จะต้องขออนุญำตต่อผู้มีอ�ำนำจ    

ตำมกฎหมำยเพื่อออกนอกเขตจังหวัด

   (2) ถ้ำเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอำศัยอยู ่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญำต 

จะไม่ได้รับกำรรับรองเรื่องสิทธิอำศัยในประเทศไทย เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงออกตำมควำมในมำตรำ 7 ทวิวรรคสำม 

แห่งพระรำชบัญญัติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดฐำนะและเง่ือนไขกำรอำศัย 

อยู่ในประเทศไทยไว้เป็นอย่ำงไร

  1.2 กำรแจ้งกำรเกิดกรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กไม่ปรำกฏ

บพุกำรีหรอืบพุกำรทีอดท้ิงท่ีอยูใ่นกำรดแูลของสถำนสงเครำะห์ และกำรแจ้งกำรเกดิเกนิก�ำหนด ซ่ึงมำตรำ 19/2 

แห่งพระรำชบญัญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้นำยทะเบยีน

ด�ำเนินกำรเพ่ือพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของบุคคลดังกล่ำวก่อน และหำกไม่สำมำรถพิสูจน์สถำนะ 

กำรเกิดและสัญชำติได้ก็ให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติตำมแบบ ท.ร.38 ก เป็นบุคคลท่ีไม่มีสถำนะ 

ทำงทะเบยีน หรอืบคุคลประเภท 0 ให้ ซึง่กำรปฏบิตัใินเรือ่งนีจ้ะรวมถงึกำรขอเพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้ำนกรณบีคุคล

ที่อ้ำงว่ำเป็นผู้มีสัญชำติไทย แต่พยำนหลักฐำนที่มียังไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติของบุคคลดังกล่ำว

ด้วย ดังน้ัน สถำนะของบุคคลประเภท 0 กลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงรอกำรพิสูจน์สัญชำติไทยเพื่อกำรแจ้ง 

กำรเกิดหรือกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน

  1.3 กำรจัดท�ำทะเบียนประวัติตำมมำตรำ 38 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร 

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งก�ำหนดให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับคนซึ่งไม่มี

สัญชำติไทยหรือคนต่ำงด้ำวท่ีไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.13 และ ท.ร.14) โดยบุคคลกลุ่มนี้ ได้แก่  

คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองซ่ึงเป็นคนไร้รัฐ

สัญชำติ (Stateless person) ไม่มีหลักฐำนของประเทศใดๆ ที่รับรองว่ำเป็นคนในปกครองของประเทศนั้น  

แต่มีภูมิล�ำเนำหรือมีท่ีอยู่อำศัยเป็นหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่ตกหล่นจำกกำรส�ำรวจ

จัดท�ำทะเบียนตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคลตำมมติคณะรัฐมนตรีด้วย  

โดยกำรปฏิบัติเรื่องนี้ก�ำหนดให้นำยทะเบียนเรียกตรวจเอกสำรรำชกำร (ถ้ำมี) เช่น สูติบัตรของบุคคลที่เกิดใน

ประเทศไทย หลักฐำนกำรเรียน เป็นต้น และสอบพยำนบุคคลเพื่อรับรองคุณสมบัติดังกล่ำว เช่น บุคคลใน

ครอบครัวหรือชุมชน ก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนหรือผู้น�ำในชุมชน เป็นต้น ถ้ำเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติก็ให้นำยทะเบียนจัดท�ำ

ทะเบยีนตำมแบบ ท.ร.38 ก   เป็นบุคคลท่ีไม่มสีถำนะทำงทะเบยีนหรอืบคุคลประเภท 0 ให้ โดยฐำนะของบคุคล

กลุม่นีจ้ะเป็นคนซึง่ไม่มสีญัชำตไิทยทีอ่ำศัยอยูใ่นประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรจดัท�ำทะเบยีนประวตัิ

จึงมิใช่เป็นกำรรบัรองเรือ่งสทิธอิำศยัในประเทศไทยแต่อย่ำงใด เว้นแต่จะมกีฎหมำยหรอืมตคิณะรฐัมนตรกี�ำหนด

ไว้เป็นอย่ำงอื่น
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 2. อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำให้กับบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนตำมมำตรำ 19/2  

แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (บุคคลตำมข้อ 1.2)          

ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีหลักฐำนในกำรรับรองสถำนะบุคคลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที ่

ของเจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถ่ินของส�ำนักทะเบียนท่ีบุคคล 

ดังกล่ำวได้จัดท�ำทะเบียนประวัติไว้ ออกหนังสือรับรองสถำนะบุคคลตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ให้ 

ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐำน โดยก�ำหนดให้ผู้ขอหนังสือรับรองยื่นค�ำร้องตำมแบบ ท.ร.31

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ  

 (นำยช�ำนำญวิทย์ เตรัตน์)

 รองผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง ปฏิบัติรำชกำรแทน

 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

โทร. 0-2791-7314-6 
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ประเภทของก�รจัดทำ�ทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน หรือบุคคลประเภท 0

1.1 บุตรของคนต่�งด้�ว
 หลบหนีเข้�เมือง

1.2 บุตรของบุคคลต�ม 
 ยุทธศ�สตร์ 0-89

1.3 เด็กถูกทอดทิ้ง เด็ก
 ไม่ปร�กฏบุพก�รีและคน
 ที่แจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด

คนไทยตกหล่นท�งทะเบียน

ไม่อ�จพิสูจน์สถ�นก�รณ์
เกิดและสัญช�ติ 
(ม�ตร� 19/2)

ไม่อ�จพิสูจน์
สถ�นก�รณ์เกิด

และสัญช�ติ

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
ทร.38 ก

บุคคลประเภท 0-89

ได้รับผ่อนผัน
ให้อยู่ได้ในเขตจังหวัด
จัดทำ�ทะเบียนประวัติ

ไม่ได้รับก�รรับรอง
เรื่องสิทธิก�รเข้�เมือง

และสิทธิอ�ศัย

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
ทร.38 ก

บุคคลประเภท 0-00

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ทร.38 ก

บุคคลประเภท 0-00

สูติบัตร ทร.031

ก�รแจ้งเกิด

ก�รขอเพิ่มชื่อ

ก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียน
ต�มยุทธศ�สตร์/มติ ครม.

ก�รขอจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ต�มม�ตร� 38 วรรคสองฯ

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
ทร.38 ก

บุคคลประเภท 0-00

เพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ 
ทร.38 ก 

บุคคลประเภท 0-00

1

2

3

4

ชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มช�ติพันธุ์

เด็กและบุคคล
ที่กำ�ลังเรียน

บุคคลไร้ร�กเหง้�

คนทำ�คุณประโยชน์
ให้กับช�ติ

ชนกลุ่มน้อยตกสำ�รวจ
ต�มยุทธศ�สตร์

คนไร้รัฐไร้สัญช�ติ
ที่มีภูมิลำ�เน�ในไทย
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ตรำครุฑ

หนังสือรับรอง

ที่.............../...............      ส�ำนกัทะเบยีน.............................................

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ..(ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ของคนที่ขอให้รับรอง)...เป็นบุคคลที่ได้ยื่นค�ำร้อง

ต่อนำยทะเบียนเพื่อ.....(ให้ระบุเรื่องที่ขอด�ำเนินกำร ได้แก่ ขอแจ้งกำรเกิดกรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำ 

ถูกทอดทิ้ง ตำมมำตรำ 19 หรือเด็กเร่ร่อน เด็กไม่ปรำกฏบุพกำรีหรือบุพกำรีทอดทิ้ง ตำมมำตรำ 19/1 หรือ 

กำรแจ้งเกดิเกนิก�ำหนดตำมมำตรำ 19/3 แห่งพระรำชบญัญติักำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2551 หรอืขอเพิม่ชือ่ในทะเบียนบ้ำนเป็นผูม้สีญัชำติไทย ตำมระเบยีบส�ำนกัทะเบยีนกลำงฯ พ.ศ. 2535 แล้ว

แต่กรณี)......ที่ส�ำนักทะเบียนแห่งนี้ ตำมค�ำร้อง ท.ร.31 เลขที่........เมื่อวันที่..........................................................

แต่พยำนหลักฐำนที่มียังไม่อำจพิสูจน์สถำนกำรณ์เกิดและสัญชำติของบุคคลดังกล่ำวได้ นำยทะเบียนจึงได้จัดท�ำ

ทะเบยีนประวตัติำมแบบ ท.ร.38 ก เป็นบคุคลทีไ่ม่มีสถำนะทำงทะเบยีน ก�ำหนดให้เลขประจ�ำตัว........................... 

(ระบุเลขประจ�ำตัวประเภท 0 ที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ)......ตำมมำตรำ 19/2 แห่งพระรำชบัญญัต ิ

กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 โดยสถำนะของบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ที่อยู่

ระหว่ำงรอกำรพสิจูน์สญัชำติไทย เพือ่กำรแจ้งกำรเกดิหรือกำรเพ่ิมชือ่ในทะเบยีนบ้ำน ประกอบกบับคุคลดังกล่ำว

ได้ร้องขอให้นำยทะเบียนออกหนังสือรับรองสถำนะบุคคลให้เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงสถำนะของตนต่อเจ้ำหน้ำที ่

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำยทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลเป็นไปตำมที่แจ้งไว้จริง จึงออกหนังสือ

รบัรองให้......(ระบุชือ่ตวั  ช่ือสกลุ  ของคนทีข่อให้รับรอง)......ใช้เป็นหลกัฐำนได้เป็นเวลำ 6 เดอืนนบัแต่วนัทีอ่อก

หนังสือรับรองฉบับนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวได้รับกำรพิสูจน์สัญชำติเป็นอย่ำงอื่นแล้วก่อนวันที่หนังสือหมดอำยุ 

ก็ให้หนังสือฉบับนี้สิ้นผลไปด้วยตั้งแต่วันที่สถำนะของบุคคลดังกล่ำวได้เปลี่ยนไป

 ให้ไว้  ณ  วันที่........................................  พ.ศ. .............

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

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

               นำยทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น....

 รูปถ่ำยเจ้ำของประวัติ

หม�ยเหตุ  หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ใช้คู่กับแบบรับรองรำยกำรทะเบียนประวัติของบุคคลท่ีไม่มีสถำนะทำงทะเบียน 

(ท.ร.38 ข) หำกมีข้อสงสัย สอบถำมได้ที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น...............โทรศัพท์..........................................

รูปถ่ำย

ขนำด 2 นิ้ว
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คำ�อธิบ�ยประกอบก�รออกหนังสือรับรองสถ�นะบุคคล

 1. ให้ผู้ขอหนังสือรับรอง ยื่นค�ำร้องตำมแบบ ท.ร. 31 ต่อนำยทะเบียนท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือ 
ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งที่ผู้นั้นได้จัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก ไว้ พร้อมด้วยรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 2 นิ้ว  
จ�ำนวน 2 รูป และส�ำเนำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ข หรือบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน
 2. ผู้ท่ีย่ืนค�ำร้อง ให้เจ้ำของประวัติยื่นค�ำร้องด้วยตัวเอง เว้นแต่เด็กที่มีอำยุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ ์
หรือผู้ที่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจยื่นค�ำร้องด้วยตนเองได้ ให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองท่ีอุปกำระเล้ียงดูเด็กนั้น 
หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนำจ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทน
 3. บคุคลท่ีนำยทะเบียนอ�ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิน่ สำมำรถออกหนังสอืรบัรองให้ได้ ได้แก่ บคุคล
ที่เคยยื่นค�ำร้องขอแจ้งกำรเกิด กรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสำที่ถูกทอดทิ้ง ตำมมำตรำ 19 เด็กเร่ร่อนเด็ก 
ที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือบุพกำรีทอดทิ้ง ตำมำตรำ 19/1 หรือกำรแจ้งกำรเกิดเกินก�ำหนด ตำมมำตรำ 19/3 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือขอเพิ่มช่ือ 
ในทะเบยีนบ้ำนเป็นผูม้สีญัชำตไิทย ตำมระเบยีบส�ำนกัทะเบยีนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำทะเบยีนรำษฎร พ.ศ.2535 
รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี แต่พยำนหลักฐำนท่ีมียังไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติได้ 
และนำยทะเบียนได้จัดท�ำทะเบียนประวัติตำมแบบ ท.ร.38 ก เป็นบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (บุคคลประเภท 0 
กลุ่ม 00) ให้
 4. เมือ่นำยทะเบยีนได้รบัค�ำร้องขอหนงัสือรับรองพร้อมด้วยหลักฐำนจำกผู้ยืน่ค�ำร้องแล้วให้ตรวจสอบ
หลกัฐำนกบัฐำนข้อมลูกำรทะเบยีนรำษฎร และสอบสวนให้ได้ข้อเทจ็จริงว่ำบคุคลทีข่อให้นำยทะเบยีนออกหนงัสือ
รับรองให้นั้นเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีรำยกำรในเอกสำร ท.ร.38 ข หรือบัตรประจ�ำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถำนะ 
ทำงทะเบียน และต้องเป็นบุคคลตำมข้อ 3 เท่ำนั้น โดยใหพ้ิจำรณำจำกค�ำร้อง ท.ร.31 ที่บุคคลนั้นเคยยื่นขอแจ้ง 
กำรเกิดหรือขอเพิ่มช่ือ และนำยทะเบียนหรือนำยอ�ำเภอมีค�ำสั่งไม่อนุมัติเนื่องจำกหลักฐำนยังไม่อำจพิสูจน์ได้  
โดยให้นำยทะเบียนรวบรวมค�ำร้องและพยำนหลักฐำนพร้อมท�ำควำมเห็นเสนอนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือ 
นำยทะเบียนท้องถิ่นพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องและพยำนหลักฐำนครบถ้วน
 กรณนีำยทะเบยีนอ�ำเภอหรอืนำยทะเบียนท้องถ่ิน ไม่สำมำรถออกหนงัสือรับรองให้ผู้ยืน่ค�ำร้องได้ภำยใน
วันเดียวกับวันที่ยื่นค�ำร้อง ให้นำยทะเบียนคัดส�ำเนำค�ำร้อง ท.ร.31 ดังกล่ำว ลงชื่อนำยทะเบียนรับรองส�ำเนำ
เอกสำร แล้วมอบให้แก่ผู้ยื่นค�ำร้องไว้เป็นหลักฐำน
 5. หนงัสอืรบัรอง ให้นำยทะเบยีนจดัท�ำข้ึน 2 ฉบบั มข้ีอควำมตรงกนั ฉบบัแรกเป็นต้นฉบบัให้มอบแก่
ผูข้อ ส่วนอีกฉบบัเป็นส�ำเนำคูฉ่บบั ให้ผูข้อลงชือ่รบัในคูฉ่บบั และเกบ็เข้ำแฟ้มไว้เป็นหลกัฐำน และให้นำยทะเบยีน
ท�ำสมุดคุมกำรออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ และลงรำยกำรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้กำรออก
เลขหนังสือรับรอง ให้เริ่มจำกเลข 1 ทับด้วยปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือรับรองนั้น เมื่อเริ่มปีใหม่ให้เริ่มเลข 1 ใหม่
 6. กรณีนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่อำจออกหนังสือรับรอง 
ให้กับผู้ยื่นค�ำร้อง ให้สั่งไม่อนุญำตในค�ำร้อง ท.ร.31 และแจ้งค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำร้องทรำบภำยใน 3 วัน  
นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง โดยให้ระบุเหตุผล และสิทธิในกำรอุทธรณ์ค�ำสั่ง กำรยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลำกำรอุทธรณ์ 
ไว้ในหนังสือแจ้งค�ำสั่งให้ชัดเจนด้วย
 7. กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้ด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เก่ียวกับกำรโต้แย้งหรอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ กำรอทุธรณ์และกำรพจิำรณำอทุธรณ์ค�ำสัง่ของนำยทะเบยีน พ.ศ. 2551
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ที่ มท 0309.1/ว 20405 กรมกำรปกครอง

   ถนนอัษฎำงค์ กทม. 10200

 15 สิงหำคม 2554

เรื่อง  กำรได้สญัชำติไทยโดยกำรเกดิตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญติัสญัชำต ิพ.ศ.2508 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที2่)   
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหำนคร
อ้ำงถึง หนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 6313 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2554

 ตำมท่ีกรมกำรปกครองได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติในกำรพิสูจน์ควำมเป็นบิดำซ่ึงมีสัญชำติไทยของผู้เกิด 
เพือ่กำรได้สญัชำตไิทยโดยกำรเกดิตำมมำตรำ 7 วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญติัสัญชำติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เพือ่ให้แจ้งอ�ำเภอ ส�ำนกังำนเขต ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอและส�ำนกัทะเบยีนท้องถิน่ถอืปฏบิตัิ    
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รำยละเอียดตำมหนังสือที่อ้ำงถึง นั้น
 ผลจำกกำรจดัประชุมสมัมนำนำยทะเบยีนและเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิติังำนทะเบยีนรำษฎรของส�ำนกัทะเบยีน
ต่ำง ๆ รวมถงึกำรรบัเรือ่งหำรอืจำกหน่วยงำนท่ีปฏบิติังำนเกีย่วกบัสถำนะและสิทธิของบคุคลและประชำชนทัว่ไป 
พบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนรำษฎรของส�ำนักงำนทะเบียนหลำยแห่งยังคงมีควำมเข้ำใจท่ีไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประเด็นกำรได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่ม
เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 อำท ิกำรแนะน�ำผู้ขอแจ้งกำรเกดิให้ไปพิสูจน์ควำมสัมพนัธ์
กำรเป็นบดิำและบุตรก่อนเพือ่ให้บุตรได้สญัชำตไิทยจงึแจ้งกำรเกดิได้ ทัง้ทีบ่ตุรของผูน้ัน้เกดิในประเทศไทยโดยมี
บิดำเป็นผู้มีสัญชำติไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมำรดำที่เป็นคนต่ำงด้ำว เป็นต้น ซ่ึงกรณีดังกล่ำวเป็น 
กำรกระท�ำท่ีไม่ถูกต้องและท�ำให้เกิดควำมสับสน ดังนั้น เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรได้สัญชำติไทยโดย 
กำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ ให้มีควำมถูกต้องและมีควำมเป็นไปในทำงเดียวกัน จึงขอให้จังหวัด 
และกรุงเทพมหำนครแจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจ ดังนี้
 1. กำรได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมำตรำ 7 แบ่งออกเป็นสองกรณี ได้แก่ (1) กำรได้สัญชำติไทย  
โดยหลักสำยโลหิต (2) กำรได้สัญชำติไทยโดยหลักดินแดน โดยมีสำระส�ำคัญ ดังนี้
  1.1 กำรได้สญัชำตไิทยโดยหลกัสำยโลหติตำมำตรำ 7 (1) เกดิข้ึนได้กบับคุคลทีเ่กดิในประเทศไทย
และเกิดต่ำงประเทศโดยมีองค์ประกอบส�ำคัญคือผู้เกิดจะต้องมีบิดำหรือมำรดำเป็นผู้มีสัญชำติไทย ซ่ึงกำรเป็น 
ผู้มีสัญชำติไทยของบิดำหรือมำรดำนั้นต้องเป็นอยู่ในขณะที่บุตรเกิด แยกกำรพิจำรณำได้ดังนี้
   (1) กรณีผูเ้กดิจำกมำรดำสญัชำติไทย ไม่ว่ำบิดำจะมสีญัชำติอืน่หรอืไร้สญัชำติ บคุคลดังกล่ำว
ย่อมเป็นผูม้สีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิตำมหลกัสำยโลหติจำกมำรดำ ตัวอย่ำงเช่น เด็กชำยธรีะเกดิท่ีประเทศฝรัง่เศส        
เป็นบตุรของนำงสำววรรณำ บุคคลสญัชำตไิทย กับนำยมำร์ตนิ คนต่ำงด้ำวสญัชำตฝิรัง่เศส เดก็ชำยธรีะย่อมเป็น
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ผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 (1) หรือกรณีเด็กหญิงมำลี เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของนำงมะลิ 
บุคคลสัญชำติไทย กับนำงหม่องเอ คนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองจำกพม่ำ เด็กหญิงมำลีย่อมเป็นผู้มีสัญชำติไทย 
โดยกำรเกิดตำมำตรำ 7 (1) เนื่องจำกทั้งสองกรณีมีมำรดำโดยชอบด้วยกฎหมำยเป็นผู้มีสัญชำติไทย เป็นต้น
   (2) กรณีผู้เกิดจำกบิดำสัญชำติไทย มำรดำสัญชำติอื่นหรือไร้สัญชำติ บุคคลดังกล่ำวจะเป็น 
ผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมหลักสำยโลหิตจำกบิดำก็ต่อเมื่อ
    (2.1) บิดำของผูน้ัน้จะต้องเป็นบดิำทีช่อบด้วยกฎหมำย กล่ำวคอื บดิำจดทะเบยีนสมรส
กับมำรดำของผู้เกิด หรือบิดำจดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตร หรือศำลมีค�ำส่ังให้ผู้เกิดเป็นบุตรของบิดำ จึงจะ
สำมำรถถ่ำยทอดสัญชำติไทยให้แก่บุตรได้ ซึ่งกำรเป็นบิดำที่ชอบด้วยกฎหมำยนั้นอำจเกิดขึ้นภำยหลังจำกบุตร
เกดิกไ็ด้ ตวัอย่ำงเช่น เดก็ชำยชโนดม เกิดท่ีประเทศองักฤษ เป็นบตุรของนำยกฤษ บคุคลสญัชำตไิทย กบันำงแอน
นำคนต่ำงด้ำวสญัชำตอัิงกฤษ โดยนำยกฤษและนำงแอนนำจดทะเบียนสมรสกนัตำมกฎหมำยของประเทศองักฤษ 
เด็กชำยชโนดมย่อมเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 (1) หรือกรณีเด็กหญิงจันทร์หอม เกิดใน
ประเทศไทย เป็นบตุรของนำยจนัทร์ บคุคลสญัชำติไทย กบันำงหอม คนต่ำงด้ำวกลุ่มคนลำวอพยพโดยนำยจันทร์
ได้จดทะเบียนรับรองเด็กหญิงจันทร์หอมเป็นบุตรที่อ�ำเภอเมืองน่ำน เด็กหญิงจันทร์ย่อมเป็นมีสัญชำติไทย 
โดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 (1) เนื่องจำก ทั้งสองกรณีมีบิดำที่ชอบด้วยกฎหมำยเป็นผู้มีสัญชำติไทย เป็นต้น
    (2.2) ถ้ำบิดำของผูนั้น้ไม่ใช่บดิำทีช่อบด้วยกฎหมำยตำมข้อ (2.1) จะต้องผ่ำนกำรพสิจูน์
ควำมสมัพนัธ์กำรเป็นบดิำและบตุรตำมำตรำ 7 วรรคสองก่อน จึงจะสำมำรถถ่ำยทอดสัญชำติไทยจำกบดิำให้แก่
บตุรได้ ซึง่กรณนีีม้คีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ส�ำหรบับคุคลทีเ่กดิต่ำงประเทศเนือ่งจำกไม่มจุีดเกำะเกีย่วกบัประเทศไทย
ในเรื่องถิ่นที่เกิด ตัวอย่ำงเช่น เด็กชำยอำมัด เกิดที่ประเทศมำเลเซีย เป็นบุตรของนำยดำมิน บุคคลสัญชำติไทย
กับนำงเทียทิชชำ คนต่ำงด้ำวสัญชำติสิงคโปร์ โดยนำยดำมินและนำงเทียทิชชำไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
และนำยดำมินไม่ได้จดทะเบียนรับรองเด็กชำยอำมัดเป็นบุตร เด็กชำยอำมัดจะเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
ตำมมำตรำ 7 (1) ก็ต่อเมื่อนำยดำมินและเด็กชำยอำมัดได้รับกำรพิสูจน์ควำมสัมพันธ์กำรเป็นบิดำและบุตรแล้ว 
ซึ่งบุคคลดังกล่ำวสำมำรถยื่นค�ำขอพิสูจน์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ ณ สถำนเอกอัครรำชทูตหรือกงสุลไทยแห่ง
ประเทศที่ตนอำศัยอยู่ หรือ ณ อ�ำเภอหรือส�ำนักงำนเขตที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนำ แล้วแต่กรณี
  1.2 กำรได้สัญชำติไทยโดยหลักดินแดนตำมมำตรำ 7 (2) เกิดขึ้นได้กับบุคคลที่เกิดในประเทศไทย
เท่ำนัน้ โดยมคีณุสมบตัคิอืผูเ้กดิจะต้องไม่เป็นบคุคลตำมำตรำ 7 ทว ิวรรคหนึง่ ซ่ึงได้แก่ผู้ทีม่บีดิำและมำรดำเป็น     
คนต่ำงด้ำว และบิดำหรือมำรดำคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ถำวรในประเทศไทย 
(ไม่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัวต่ำงด้ำว) โดยแยกพิจำรณำได้ ดังนี้
   (1) กรณีผู้เกิดจำกบิดำสัญชำติไทย มำรดำสัญชำติอื่นหรือไร้สัญชำติ โดยบิดำมิใช่บิดำ 

โดยชอบด้วยกฎหมำยกล่ำวคือ บิดำไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมำรดำ ไม่ได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตร และไม่มี
ค�ำสัง่ศำล ให้ผูเ้กดิเป็นบตุรของบดิำ ถ้ำมีหลกัฐำนเชือ่ได้ว่ำผูเ้กดิเป็นบุตรของบิดำสญัชำตไิทย ผู้เกดิย่อมได้สญัชำตไิทย
โดยกำรเกิดตำมหลักดินแดนโดยไม่ต้องยื่นค�ำขอพิสูจน์ควำมสัมพันธ์กำรเป็นบิดำและบุตรตำมมำตรำ 7 วรรคสอง 
เนื่องจำกมีมำรดำฝ่ำยเดียวท่ีเป็นต่ำงด้ำว จึงไม่เข้ำเงื่อนไขของบุคคลท่ีไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 ทวิ 
วรรคหน่ึง ตัวอย่ำงเช่น เด็กหญิงอรนลิน เกิดในประเทศไทยเป็นบุตรของนำยวงษ์ บุคคลสัญชำติไทยกับนำงใหม่ 
คนต่ำงด้ำวสญัชำติลำว โดยนำยวงษ์และนำงใหม่ ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส และไม่ได้จดทะเบยีนรบัรองเดก็หญงิอรนลนิ
เป็นบุตร เด็กหญิงอรนลินย่อมเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมำตรำ 7 (2) เป็นต้น
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   (2) กรณีผู้เกิดจำกบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว บิดำและมำรดำทั้งสองคนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ถำวรในประเทศไทยขณะที่บุตรเกิด จึงจะท�ำให้บุตรได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมหลักดินแดน  
แต่ถ้ำบิดำหรือมำรดำคนใดคนหนึ่งยังไม่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ถำวรในประเทศไทย บุตรย่อมไม่ได้สัญชำติไทย 
โดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึง่ ตัวอย่ำงเช่น เดก็ชำยอรณุโรจน์ เกดิในประเทศไทย เป็นบุตรของนำยเซยีนผงิ
สัญชำติจีน กับนำงอำซำงสัญชำติจีน โดยขณะที่เด็กชำยอรุณโรจน์เกิด นำยเซียนผิงและนำงอำซำงมีใบส�ำคัญ 
ประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว เด็กชำยอรุณโรจน์ย่อมเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 (2) เป็นต้น
   (3) กรณผีูเ้กดิจำกบิดำและมำรดำไม่ปรำกฏสญัชำต ิเช่น เดก็แรกเกดิถกูทอดทิง้โดยไม่ทรำบ
ว่ำบิดำมำรดำเป็นใคร สัญชำติอะไร หรือเด็กไร้รำกเหง้ำที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี เป็นต้น ถ้ำเป็นบุคคลที่เกิด 
ในประเทศไทยย่อมได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมหลักดินแดน เนื่องจำกไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่ำบิดำและมำรดำ
เป็นคนต่ำงด้ำว จึงไม่เข้ำเงื่อนไขของบุคคลที่ไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง ตัวอย่ำง
เช่น เด็กชำยบุญทิ้งเกิดที่โรงพยำบำลในประเทศไทยแต่ถูกมำรดำทอดทิ้งไว้โดยมีหนังสือรับรองกำรเกิด ท.ร.1/1         
ระบุรำยกำรบิดำมำรดำ ซึ่งนำยทะเบียนตรวจสอบหลักฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรไม่พบรำยกำรบิดำและมำรดำ 
เด็กชำยบุญทิ้งย่อมเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 (2) จนกว่ำจะพิสูจน์ได้ว่ำบิดำและมำรดำเป็น         
คนต่ำงด้ำวไม่มีใบอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ถำวรในประเทศไทย เป็นต้น
 2. บุคคลที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง ได้แก่ บุคคลที่
มคุีณสมบตั ิได้แก่ (1) มบีดิำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว และ (2) ในขณะท่ีบคุคลนัน้เกิด บดิำหรือมำรดำ คนใดคนหนึง่
หรือท้ังสองคนเป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นท่ีอยู่ถำวรในประเทศไทยกล่ำวคือ ไม่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือ 
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว ตัวอย่ำงเช่น เดก็ชำยวษิณ ุเกดิในประเทศไทย เป็นบตุรของนำยเหงยีนวนั ชนกลุม่น้อย
กลุ่มเวียดนำมอพยพ มีชื่อในทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 กับนำงเสี่ยงฟำง เป็นกลุ่มจีนฮ่ออพยพ ท่ีได้รับใบส�ำคัญถิ่น 
ที่อยู่ มีชื่อในทะเบียนบ้ำน ท.ร.14 เด็กชำยวิษณุ ย่อมไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 
เนือ่งจำกบดิำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวโดยบดิำไม่สทิธิอำศัยถำวรในประเทศไทย หรอืกรณขีองเดก็หญงิหงส์ผงิ 
เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของนำยเหมำเคอะ สัญชำติจีนไต้หวันถือหนังสือเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย 
กับนำงวำรีเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองที่รอกำรพิสูจน์สัญชำติ เด็กหญิงหงศ์ผิงไม่ได้สัญชำติไทย 
โดยกำรเกิดตำมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง เน่ืองจำกบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่มีสิทธิอำศัยถำวร 
ในประเทศไทย เป็นต้น 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด�ำเนินกำรต่อไป
 ขอแสดงควำมนับถือ                                                                                      
  

 (นำยวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พำณิชย์)
 อธิบดีกรมกำรปกครอง
ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน
ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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สรุปข้อวินิจฉัยเรื่องสัญช�ติของบุคคล

ต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. 2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(1) กรณีบุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย

กรณี 
ที่

สถ�นก�รณ์ของบิด�และม�รด�ขณะเกิด
ช่วงเวล�ที่เด็กเกิด สัญช�ติเด็ก ข้อกฎหม�ย

สัญช�ติบิด� ก�รสมรส สัญช�ติม�รด�

1 ไทย จดทะเบียน ไทย ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

2 ไทย ไม่จด ไทย ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) / มำตรำ10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

3 ไทย จดทะเบียน ต่ำงด้ำว 
(มีใบ)

ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

4 ไทย ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(มีใบ)

ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) แบบมีเงื่อนไข
ต้องพิสูจน์ควำมสัมพันธ์
ตำมมำตรำ 7 วรรคสอง
หรือได้ตำมมำตรำ 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย (กฎหมำยมำตรำเดียวกัน)

5 ไทย จดทะเบียน ต่ำงด้ำว
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

6 ไทย ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) แบบมีเงื่อนไข
ต้องพิสูจน์ควำมสัมพันธ์
ตำมมำตรำ 7 วรรคสอง
หรือได้ตำมมำตรำ 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย (กฎหมำยมำตรำเดียวกัน)

7 ต่ำงด้ำว 
(มีใบ)

จดทะเบียน ไทย ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) / มำตรำ 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

8 ต่ำงด้ำว 
(มีใบ)

ไม่จด ไทย ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) / มำตรำ 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)
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กรณี 
ที่

สถ�นก�รณ์ของบิด�และม�รด�ขณะเกิด
ช่วงเวล�ที่เด็กเกิด สัญช�ติเด็ก ข้อกฎหม�ย

สัญช�ติบิด� ก�รสมรส สัญช�ติม�รด�

9 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

จดทะเบียน ไทย ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) / มำตรำ 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

10 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ไม่จด ไทย ก่อน 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1) / มำตรำ 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35 ไทย มำตรำ 7 (1)

11 ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

จดทะเบียน ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (2)

12 ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (2)

13 ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

จดทะเบียน ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยตำมมำตรำ 7 
ทวิ วรรคสอง

ประกำศ มท.
6 มิ.ย. 38

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไม่ได้ไทย มำตรำ 7 ทวิ

14 ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไม่ได้ไทย มำตรำ 7 ทวิ

15 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

จดทะเบียน ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไม่ได้ไทย มำตรำ 7 ทวิ

16 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(มีใบฯ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยตำมมำตรำ 7 
ทวิ วรรคสอง

ประกำศ มท.
6 มิ.ย. 38

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไม่ได้ไทย มำตรำ 7 ทวิ

17 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

จดทะเบียน ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไม่ได้ไทย มำตรำ 7 ทวิ

18 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไม่ได้ไทย มำตรำ 7 ทวิ

(1) กรณีบุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย (ต่อ)



210

กรณี 
ที่

สถ�นก�รณ์ของบิด�และม�รด�ขณะเกิด
ช่วงเวล�ที่เด็กเกิด สัญช�ติเด็ก ข้อกฎหม�ย

สัญช�ติบิด� ก�รสมรส สัญช�ติม�รด�

19 ถูกถอนไทย
หรือไม่ได้ไทย
ตำม ปว.337

จดทะเบียน ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยตำมมำตรำ 7 
ทวิ วรรคสอง

ประกำศ มท.
6 มิ.ย.38

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 
ถึงวันที่ 27 ก.พ.51

ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

20 ถูกถอนไทย
หรือไม่ได้ไทย
ตำม ปว.337

ไม่จด ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ก่อน 28  ก.พ.51 ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

21 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

จดทะเบียน ถูกถอนหรือ
ไม่ได้ไทยตำม 

ปว.337

ก่อน 28 ก.พ.51 ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

22 ต่ำงด้ำว 
(7 ทวิ)

ไม่จด ถูกถอนหรือ
ไม่ได้ไทยตำม 

ปว.337

ก่อน 26 ก.พ.35 ไทยตำมมำตรำ 7 
ทวิ วรรคสอง

ประกำศ มท.
6 มิ.ย.38

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 
ถึงวันที่ 27 ก.พ.51

ไทยหลังกำรเกิด มำตรำ 23 
(ฉ.4) 2551

 

(2) กรณีบุคคลที่เกิดนอกรำชอำณำจักรไทย

กรณี 
ที่

สถ�นก�รณ์ของบิด�และม�รด�ขณะเกิด
ช่วงเวล�ที่เด็กเกิด สัญช�ติเด็ก ข้อกฎหม�ย

สัญช�ติบิด� ก�รสมรส สัญช�ติม�รด�

1 ไทย จดทะเบียน ไทย ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1)

2 ไทย ไม่จด ไทย ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1) / 
มำตรำ 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1)

3 ไทย จดทะเบียน อื่นๆ ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1)

(1) กรณีบุคคลที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย (ต่อ)
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กรณี 
ที่

สถ�นก�รณ์ของบิด�และม�รด�ขณะเกิด
ช่วงเวล�ที่เด็กเกิด สัญช�ติเด็ก ข้อกฎหม�ย

สัญช�ติบิด� ก�รสมรส สัญช�ติม�รด�

4 ไทย ไม่จด อื่นๆ ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7 (1) แบบมี
เงื่อนไขต้องผ่ำนพิสูจน์
ควำมสัมพันธ์ตำมมำตรำ 7 
วรรคสอง

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย (กฎหมำยมำตรำเดียวกัน)

5 ไทย ไม่จด อื่นๆ ตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบัน ไม่ได้ไทย ถ้ำไม่ผ่ำนกำรพิสูจน์
ควำมสัมพันธ์กำรเป็นบิดำ
และบุตร

6 อื่นๆ จดทะเบียน ไทย ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7(1) / มำตรำ10

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7(1)

7 อื่นๆ ไม่จด ไทย ก่อน 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7(1) / มำตรำ10

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35 ไทย มำตรำ 7(1)

จัดท�ำโดย...ฝ่ำยกำรทะเบียนรำษฎรและสัญชำติ

(2) กรณีบุคคลที่เกิดนอกรำชอำณำจักรไทย (ต่อ)
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ที่ มท 0309.1/ ว 84 ส�ำนักทะเบียนกลำง

   ถนนล�ำลูกกำ ปท. 12150

  23 สิงหำคม 2551 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรขอหนังสือรับรองกำรเกิดตำมมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบัญญัติ

กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

เรียน นำยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร

ส่ิงที่ส่งมำด้วย  ประกำศส�ำนักทะเบียนกลำง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรขอหนังสือรับรอง 

กำรเกิดตำมมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ฯลฯ

 ด้วยมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 บัญญัติให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ให้สญัชำตไิทยหรอืให้แปลงสญัชำตเิป็นไทยได้ และบคุคลทีม่เีหตจุ�ำเป็นต้องมีหนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ให้ยืน่ค�ำขอ

หนังสือรับรองกำรเกิดตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำงก�ำหนด ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็น

ไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำว ส�ำนักทะเบียนกลำงได้ออกประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ 

วธิกีำรในกำรขอหนงัสอืรบัรองกำรเกดิตำมมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบญัญติักำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ปรำกฏตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้โดยมีสำระส�ำคัญพอสรุป ดังนี้

 1. บุคคลที่จะขอหนังสือรับรองกำรเกิดใหม่ได้แก่ ผู้ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งกำรเกิด 

หรือแจ้งกำรเกิดแล้วแต่ไม่มีสูติบัตรและส�ำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สำมำรถคัดส�ำเนำทะเบียนคนเกิดให้ได้

 2. สถำนท่ียื่นค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิด ก�ำหนดให้ผู ้ขอยื่นค�ำขอที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือ 

ส�ำนักทะเบยีนท้องถิน่แห่งท่ีผูข้อเกดิ หรอืมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้ำน หรอืมภีมูลิ�ำเนำอยูปั่จจบุนั โดยต้องมหีลกัฐำน

ประกอบค�ำขอ ได้แก่ ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนไม่ว่ำจะเป็นฉบับที่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักหรือไม่ก็ได ้

หรอืส�ำเนำทะเบียนประวติั เช่น ท.ร.38/1 ท.ร.38 ข เป็นต้น และหลกัฐำนแสดงว่ำเป็นบคุคลทีเ่กดิในรำชอำณำจกัรไทย

พร้อมทั้งจะต้องมีพยำนบุคคลให้กำรรับรอง

 3. ให้นำยทะเบยีนผูรั้บค�ำขอหนงัสือรับรองกำรเกดิ เช่น ผูช่้วยนำยทะเบยีนอ�ำเภอ ผูช่้วยนำยทะเบยีน

ท้องถิน่ รวบรวมพยำนหลกัฐำนพร้อมเสนอควำมเหน็ให้นำยทะเบยีนอ�ำเภอหรือนำยทะเบยีนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี

เป็นผู้พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต

 4. หนงัสอืรบัรองกำรเกดิให้เป็นไปตำมแบบ ท.ร.20/1 โดยจะต้องจัดท�ำขึน้เป็น 2 ตอน มอบตอนที ่1      

ให้ผูข้อ ส่วนตอนที2่ (คูฉ่บับ) ให้เกบ็เข้ำแฟ้มไว้เป็นหลกัฐำน และให้นำยทะเบยีนจดัท�ำทะเบยีนคมุกำรออกหนงัสอื

รับรองกำรเกิดให้มีรำยละเอียดสำมำรถตรวจสอบได้
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 5. กรณีนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นไม่อนุญำตตำมค�ำขอ ให้แจ้งผู้ขอหนังสือรับรอง     

กำรเกิดทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้สิทธิในกำรโต้แย้งหรือแสดงหลักฐำนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม รวมถึงสิทธิ     

ในกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งของนำยทะเบียนภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด ทั้งนี้ กำรอุทธรณ์และพิจำรณำกำรอุทธรณ์ 

ค�ำสั่งของนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร

เกีย่วกบักำรโต้แย้งหรือแสดงข้อเท็จจริง กำรอทุธรณ์และกำรพจิำรณำอทุธรณ์ค�ำสัง่ของนำยทะเบยีน พ.ศ. 2551

 ส�ำนกัทะเบยีนกลำงจงึขอให้ส�ำนกัทะเบยีนจังหวดัและส�ำนกัทะเบยีนกรุงเทพมหำนครแจ้งส�ำนกัทะเบียน

อ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติตำมประกำศ 

ส�ำนักทะเบียนกลำงดังกล่ำวโดยเคร่งครัดด้วย ท้ังน้ี ค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิดให้ใช้ค�ำร้องเก่ียวกับ 

งำนทะเบียนรำษฎร (ท.ร.31 ข้อ8) รวมทั้งขอให้แจ้งก�ำชับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนทรำบว่ำกำรขอ 

หนังสือรับรองกำรเกิดดังกล่ำวกฎหมำยมิได้ก�ำหนดให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแต่อย่ำงใด

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด�ำเนินกำรต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำยวิชัย  ศรีขวัญ)

 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง

     

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร 0-2791-7313-6
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ประก�ศสำ�นักทะเบียนกล�ง
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรขอหนังสือรับรองกำรเกิดตำมมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบัญญัติ

กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2551

_________________

 โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรก�ำหนดให้กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้สัญชำติไทยแก ่

กลุ่มบุคคลใด หรือให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชำติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจ�ำเป็นอื่น และบุคคลดังกล่ำว                       

มีควำมจ�ำเป็นต้องมีหนังสือรับรองกำรเกิด ให้บุคคลดังกล่ำวยื่นค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิดตำมหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขที่ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำงก�ำหนด

 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20/1 แห่งพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไข 

เพิม่เตมิโดยพระรำชบัญญตักิำรทะเบียนรำษฎร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำร

เกี่ยวกับกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ 29 ประกอบกับมำตรำ 34 มำตรำ 35 และมำตรำ 56 

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  

ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำงก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรขอหนังสือรับรองกำรเกิดไว้ ดังต่อไปนี้

 1. บคุคลทีเ่กดิในรำชอำณำจกัรไทยแต่ไม่ได้แจ้งกำรเกดิ หรอืแจ้งกำรเกดิแล้วแต่ไม่มสีตูบิตัรหรอืสตูบิตัร

ช�ำรดุสญูหำยและส�ำนักทะเบียนท่ีเก่ียวข้องไม่สำมำรถคดัส�ำเนำสตูบิตัรหรอืทะเบยีนคนเกดิได้ หำกมคีวำมจ�ำเป็น

ต้องขอหนงัสอืรบัรองกำรเกดิให้ยืน่ค�ำขอต่อนำยทะเบยีนอ�ำเภอหรือนำยทะเบยีนท้องถิน่ ณ ส�ำนกัทะเบยีนแห่ง

ทีผู่น้ั้นเกดิ หรอืมช่ืีออยูใ่นทะเบยีนบ้ำน หรอืมีภูมิล�ำเนำอยู่ปัจจบุนั พร้อมด้วยรปูถ่ำยหน้ำตรงขนำด 2 นิว้  จ�ำนวน 2 รปู 

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือส�ำเนำทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38  ท.ร.38/1  ท.ร.38 ก  หรือ ท.ร.38 ข เป็นต้น 

และหลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นผู้ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทย (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรลงบัญชีทหำรกองเกิน (กำรขึ้น

ทะเบียนทหำร) ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำว เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้ำผู้ขอหนังสือรับรองกำรเกิด

เป็นเดก็ทีม่อีำยไุม่เกนิสบิห้ำปีบรบิรูณ์ ให้บดิำหรอืมำรดำหรือผูป้กครองทีอ่ปุกำระเล้ียงดูเด็กเป็นผู้ยืน่ค�ำขอแทน

 2. เมื่อนำยทะเบียนได้รับค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิดพร้อมด้วยหลักฐำนจำกผู ้ยื่นค�ำขอแล้ว                     

ให้นำยทะเบียนออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอไว้เป็นหลักฐำน โดยอำจใช้วิธีกำรคัดส�ำเนำค�ำขอดังกล่ำวแล้วลงชื่อ          

นำยทะเบยีนรับรองส�ำเนำเอกสำรเพือ่ใช้เป็นหลกัฐำนแสดงกำรรบัเรือ่งจำกผูย้ืน่ค�ำขอกไ็ด้ และให้ด�ำเนนิกำร ดงันี้

  2.1 ให้ตรวจสอบหลักฐำนกำรมีช่ือและรำยกำรบุคคลในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรและสอบสวน     

ให้ได้ข้อเทจ็จริงว่ำผูย้ืน่ค�ำขอหนงัสอืรบัรองกำรเกดิเป็นบคุคลคนเดยีวกบัผูม้ชีือ่ในเอกสำรทะเบยีนรำษฎรหรอืไม่
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  2.2 สอบสวนผูย้ืน่ค�ำขอให้ปรำกฏรำยละเอยีดเกีย่วกบับดิำมำรดำ สัญชำติของบดิำมำรดำ สถำนทีเ่กิด  

(ถ้ำมี) จ�ำนวนพีน้่องร่วมบดิำมำรดำและทีอ่ยูปั่จจบุนั แล้วให้ผูย้ืน่ค�ำขอลงลำยมอืชือ่หรอืพมิพ์ลำยนิว้มอืในบนัทึก 

กำรสอบสวนต่อหน้ำนำยทะเบียนที่ท�ำกำรสอบสวนและพยำนอย่ำงน้อย 2 คน

  2.3 สอบสวนบิดำมำรดำผู้ให้ก�ำเนิดหรือผู้ปกครองที่อุปกำระเลี้ยงดูของผู้ขอรับหนังสือรับรอง 

กำรเกิด (ถ้ำมี) และพยำนบุคคลผู้น่ำเชื่อถือเพื่อให้กำรรับรองเรื่องสถำนที่เกิด และประวัติควำมเป็นมำของบิดำ

และมำรดำผู้ให้ก�ำเนิดของผู้ขอหนังสือรับรองกำรเกิด

  พยำนบุคคลผู ้น่ำเช่ือถือ หมำยถึง ผู ้ที่บรรลุนิติภำวะแล้วและต้องมีช่ือและรำยกำรบุคคลใน 

ทะเบยีนบ้ำน มฐีำนะมัน่คง เป็นทีเ่คำรพนบัถอืของประชำชนในท้องถิน่ มทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่งชดัเจน และรูจ้กัคุน้เคย          

กับครอบครัวผู้ยื่นค�ำขอเป็นอย่ำงดี เป็นผู้รู้เห็นกำรเกิดหรือสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์เกิดของผู้ขอ

หนังสือรับรองกำรเกิด ถ้ำเป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือข้ำรำชกำรบ�ำนำญต้องด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคย

ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ำระดับ 3 หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ขึ้นไป หรือก�ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้ำน

  2.4 ในกรณีผู้ขอหนังสือรับรองกำรเกิดมีถิ่นที่เกิดในเขตพื้นที่ส�ำนักทะเบียนอื่นและผู้ขอไม่อำจ         

น�ำพยำนหลกัฐำนหรอืพยำนบุคคลมำให้นำยทะเบยีนทีร่บัค�ำขอสอบสวนได้ ให้นำยทะเบยีนท่ีรบัค�ำขอส่งประเดน็

ไปให้นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสอบสวนแทน เมื่อด�ำเนินกำรเสร็จ

แล้วให้ส่งหลักฐำนและบันทึกกำรสอบสวนไปยังส�ำนักทะเบียนที่รับค�ำขอ ทั้งนี้ ให้นำยทะเบียนอ�ำเภอหรือ 

นำยทะเบียนท้องถ่ินดังกล่ำวด�ำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนและสอบสวนพยำนบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็วภำยใน

ระยะเวลำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจำกส�ำนักทะเบียนที่ร้องขอ และหำกไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ 

ไม่ว่ำด้วยเหตุใดให้แจ้งเหตุที่ไม่อำจด�ำเนินกำรนั้นภำยในระยะเวลำดังกล่ำวด้วย

  2.5 ให้ผู้ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิดน�ำพยำนเอกสำร พยำนบุคคล และพยำนหลักฐำนอื่น              

ที่เกี่ยวข้องไปให้นำยทะเบียนตรวจสอบและสอบสวนภำยในระยะเวลำเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค�ำขอ

  2.6 เมื่อผู้ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิดได้น�ำพยำนเอกสำร พยำนบุคคลและพยำนหลักฐำนอ่ืน         

ทีเ่กีย่วข้องเสนอต่อนำยทะเบยีนและได้ด�ำเนนิกำรตำม 2.1 ถึง 2.4 แล้ว ให้นำยทะเบยีนรวบรวมค�ำขอและพยำน

หลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมควำมเห็นเสนอนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถ่ินภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่

นำยทะเบียนได้รับพยำนหลักฐำนครบถ้วน

  นำยทะเบียนผู้ท�ำกำรสอบสวนตำม 2.2  2.3 และ 2.4 หมำยถึง นำยทะเบียนอ�ำเภอนำยทะเบียน

ท้องถิน่ ผู้ช่วยนำยทะเบยีนอ�ำเภอทีน่ำยทะเบยีนอ�ำเภอมอบหมำย และผูช่้วยนำยทะเบยีนท้องถิน่ทีน่ำยทะเบียน

ท้องถิ่นมอบหมำย

 3. เมื่อนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบควำมถูกต้องของพยำนเอกสำรและ        

ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของประเดน็กำรสอบสวนพยำนบคุคลแล้ว ให้พจิำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวัน นบัแต่

วันที่ได้รับเรื่องจำกนำยทะเบียนตำม 2.6

 4. กรณีนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำพยำนหลักฐำนของผู้ขอน่ำเช่ือ 

ได้ว่ำเป็นผู้ท่ีเกิดในรำชอำณำจักรไทย ให้ออกหนังสือรับรองกำรเกิดตำมแบบ ท.ร.20/1 ท้ำยประกำศนี้ 

ให้ผู้ขอหนังสือรับรองกำรเกิดตำมแบบ ท.ร.20/1 ให้นำยทะเบียนจัดท�ำเป็น 2 ตอนมีรำยกำรเหมือนกัน 
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โดยตอนที่ 1 มอบให้แก่ผู้ขอ ส่วนตอนที่ 2 ให้เก็บรักษำไว้ที่ส�ำนักทะเบียน สำมำรถตรวจสอบและคัดรับรอง 

ส�ำเนำได้ ทั้งนี้ให้นำยทะเบียนจัดท�ำทะเบียนคุมกำรออกหนังสือรับรองกำรเกิดไว้เป็นหลักฐำนและลงรำยกำร 

ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 5. กรณีนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำพยำนหลักฐำนของผู ้ขอ 

ไม่เพยีงพอทีจ่ะยนืยนัได้ว่ำเป็นผูท้ีเ่กดิในรำชอำณำจักรไทย ให้นำยอ�ำเภอหรือนำยทะเบยีนท้องถิน่ส่ังไม่อนญุำต

แล้วแจ้งค�ำสัง่ดงักล่ำวให้ผูข้อหนงัสอืรบัรองกำรเกดิเป็นหนงัสือภำยในสำมวนันบัแต่วนัท่ีมคี�ำส่ังโดยให้ระบเุหตุผล

ซึ่งอย่ำงน้อยประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน 

ในกำรใช้ดลุพนิิจของนำยทะเบยีน สทิธใินกำรอทุธรณ์ กำรยืน่ค�ำอทุธรณ์ และระยะเวลำกำรอทุธรณ์ไว้ในหนงัสอื

ดังกล่ำวด้วย

 กำรอทุธรณ์ค�ำสัง่ของนำยทะเบียนอ�ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิน่ต้องท�ำเป็นหนงัสอืโดยระบขุ้อโต้แย้ง

และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิงประกอบด้วย

 6. กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค�ำส่ังของนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นให้เป็น

ไปตำมกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง กำรอุทธรณ์และ 

กำรพิจำรณำอุทธรณ์ค�ำสั่งของนำยทะเบียน พ.ศ. 2551

   ประกำศ  ณ  วันที่  23  สิงหำคม  พ.ศ. 2551

 (นำยวิชัย  ศรีขวัญ)

 ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
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หนังสือรับรองก�รเกิด
เลขที่ ....(ล�ำดับที่)...../......(ปี...พ.ศ.).... ส�ำนักทะเบียน....................................
  รหัสส�ำนักทะเบียน............................. 

 ด้วย นำย/นำง/นำงสำว ............................................เลขประจ�ำตัวประชำชน.....................................
ได้ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองกำรเกิด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิด
 ชือ่ .......................................ช่ือสกุล..................................เลขประจ�ำตวัประชำชน.....................................
สัญชำติ.......เกิดวันที่.....(ระบุวันเดือนปี พ.ศ. ที่เกิด).... สถำนที่เกิด.....(ระบุสถำนที่เกิด บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ).....เป็นบุตรคนที่......ในจ�ำนวนบุตรร่วมบิดำมำรดำเดียวกันจ�ำนวน......คน
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี...............(ระบุบำ้นเลขท่ีตำมทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติของผู้ขอ)................................. 

ส่วนที่ 2 บิด�ของผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิด
 ชือ่ .......................................ช่ือสกลุ..................................เลขประจ�ำตวัประชำชน.....................................
สัญชำติ...............เกิดวันที่.....(ระบุวันเดือนปี พ.ศ.ที่เกิด).....สถำนภำพบุคคล.......(ระบุยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต)......... 

ส่วนที่ 3 ม�รด�ของผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิด
 ชือ่ .......................................ช่ือสกุล..................................เลขประจ�ำตวัประชำชน.....................................
สัญชำติ...............เกิดวันที่.....(ระบุวันเดือนปี พ.ศ.ที่เกิด).....สถำนภำพบุคคล.......(ระบุยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต)........ 

ส่วนที่ 4 พย�นหลักฐ�นที่นำ�ม�แสดงต่อน�ยทะเบียน อ�ทิ
 พยำนเอกสำร (ระบุ)................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 พยำนบุคคล ได้แก่
 1. ช่ือ .....................................ช่ือสกุล..................................เลขประจ�ำตวัประชำชน..................................
สญัชำต.ิ..............เกดิวนัที.่....(ระบวุนัเดอืนปี พ.ศ.ที ่เกิด)........เกีย่วข้องกบัผู้ขอในฐำนะเป็น................................
 2. ช่ือ .....................................ช่ือสกุล..................................เลขประจ�ำตวัประชำชน..................................
สญัชำต.ิ..............เกดิวนัที.่....(ระบวุนัเดอืนปี พ.ศ. ทีเ่กิด)........เกีย่วข้องกบัผู้ขอในฐำนะเป็น................................

คำ�สั่งน�ยทะเบียน
 นำยทะเบียนได้ตรวจพิจำรณำหลักฐำนแล้ว จึงออกหนังสือฉบับนี้ให้ผู้ขอเมื่อวันที่..........................

 ลงชื่อ............................................................
  (..........................................................)
       นำยทะเบียนอ�ำเภอ/นำยทะเบียนท้องถิ่น

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

ท.ร.20/1

ปิดรูปถ่ำยของผู้ขอ

ขนำด 2 นิ้ว

แล้วให้

นำยทะเบียน
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 ด่วนม�ก 
ที่ มท 0309.1/ว 1587 กระทรวงมหำดไทย   

   ถนนอัษฎำงค์ กทม. 10200 

 22  พฤศจิกำยน 2551

เรื่อง กำรขอลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) 

 พ.ศ. 2551

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหำนคร

อ้ำงถึง พระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบค�ำขอลงรำยกำรสญัชำตไิทยในทะเบยีนบ้ำนตำมมำตร 23 แห่งพระรำชบญัญติัสญัชำติ 

    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

   2.  ตำรำงกำรวนิจิฉยัคณุสมบติัของบคุคลทีจ่ะได้รบัสญัชำตไิทยตำมมำตร 23 แห่งพระรำชบัญญตัิ

สัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 ด้วยพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 23 บัญญัติให้บุคคลที่เคยมีสัญชำติไทย 

เพรำะเกิดในรำชอำณำจักรไทย แต่ถูกถอนสัญชำติไทยตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ข้อ 1 

และผู้ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยแต่ไม่ได้รับสัญชำติไทยตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ข้อ 2 

รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่ำวที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยก่อนวันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (เกิดก่อน 

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2551) และไม่ได้รับสัญชำติไทยตำมมำตร 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำต ิ

พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้ำบุคคลผู้นั้นอำศัยอยู่จริงในรำชอำณำจักรไทยติดต่อกัน 

โดยมหีลกัฐำนทำงทะเบียนรำษฎร และเป็นผูม้คีวำมประพฤตดิ ีหรอืท�ำคณุประโยชน์ให้แก่สงัคมหรอืประเทศไทย

ให้ได้สญัชำตไิทยตัง้แต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิีใ้ช้บังคบั โดยให้ผู้มคีณุสมบติัดังกล่ำวยืน่ค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติใน

เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรต่อนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู ้นั้นมีภูมิล�ำเนำ 

ในปัจจุบันเมื่อพ้นก�ำหนดเก้ำสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กล่ำวคือตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภำคม 2551 

เป็นต้นไป

 กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขอลงรำยกำร

สัญชำติไทยของบุคคลที่ได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

เป็นไปด้วยควำมถกูต้อง เรยีบร้อยและเป็นไปในแนวทำงเดยีวกนั จงึก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัแิละขอให้จงัหวดัและ
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กรุงเทพมหำนครแจ้งอ�ำเภอ ส�ำนักงำนเขต ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตพื้นที่

รับผิดชอบถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่

  (1) ผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและเคยมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแต่ถูกถอนสัญชำติไทยโดยประกำศ    

คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 กล่ำวคือ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 ธันวำคม 2515 โดยมีบิดำและมำรดำ

เป็นคนต่ำงจังหวัดและบิดำที่ชอบด้วยกฏหมำย หรือมำรดำ (กรณีไม่ปรำกฏบิดำที่ชอบด้วยกฎหมำย) 

เป็นคนต่ำงด้วยทีไ่ด้รบัผ่อนผนัให้อำศยัอยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็นกรณพีเิศษเฉพำะรำย หรือได้รบัอนญุำตให้เข้ำมำ

อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว หรือเข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

  (2) ผู้ที่เคยเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชำติไทยโดยกำรเกิดโดยประกำศของคณะปฏิวัต ิ

ฉบับที่ 337 กล่ำวคือ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยระหว่ำงวันที่ 14 ธันวำคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2535         

(เกิดก่อนพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ) โดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว 

และบิดำที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือมำรดำ (กรณีไม่ปรำกฎบิดำที่ชอบด้วยกฏหมำย) เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้รับ 

ผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย หรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร

เป็นกำรชั่วครำว หรือเข้ำมำอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฏหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง

  (3) บุตรของบุคคลตำม (1) และ (2) ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551             

เฉพำะบุคคคลท่ีไม่ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิด รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงวินิจฉัยที่ส่งมำพร้อมนี้ ทั้งนี ้

บุคคลตำม  (1) – (3) จะต้องมีชื่อและรำยกำรบุคคลในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรที่มี 

เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลักหรือไม่ก็ตำม ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนบ้ำน ใบรับแจ้งกำรย้ำย 

ที่อยู่ หรือทะเบียนประวัติรำษฎร เช่น ท.ร. 38 ท.ร. 38 ก เป็นต้น และหำกผู้ยื่นค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทยมี

เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรอืน่มำแสดง เช่น บญัชสี�ำมะโนครวั ใบรบัแจ้งกำรเกิด หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ เป็นต้น 

หรอืเอกสำรรำชกำรอืน่ ซึง่เจ้ำพนกังำนได้จดัท�ำขึน้จำกหลกัฐำนกำรทะเบียนรำษฎร ให้ส�ำนกัทะเบยีนท�ำหนงัสือ

หำรือส�ำนักทะเบียนกลำงเพื่อพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย

 2. กำรยืน่ค�ำขอลงรำยกำรสญัชำติไทย ให้ใช้ค�ำขอตำมแบบทีส่่งมำพร้อมนี ้โดยให้ผูข้อลงรำยกำรสญัชำตไิทย 

ยื่นค�ำขอต่อนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ณ ส�ำนักทะเบียนแห่งท่ีผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 

หรอืมีภูมลิ�ำเนำอยู่ปัจจุบนั พร้อมด้วยหลกัฐำนท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ เอกสำรกำรทะเบยีนรำษฎรหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำเป็น

ผู้ที่เกิดในประเทศไทย และเอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร หลักฐำน 

กำรเสียภำษี หนังสือรับรองกำรท�ำคุณประโยชน์ให้แก่รำชกำรหรือสังคมซึ่งออกโดยหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำน

ทีร่ฐัให้กำรรบัรอง ใบส�ำคัญถ่ินทีอ่ยู่หรอืใบส�ำคัญประจ�ำตวัคนต่ำงด้ำว เป็นต้น ท้ังนี ้ถ้ำผูข้อลงรำยกำรสญัำชำตไิทย

เป็นเด็กที่อำยุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองที่อุปกำระเลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ยื่นค�ำขอแทน
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 3. เมื่อนำยทะเบียนได้รับค�ำขอพร้อมหลักฐำนตำมข้อ 2 แล้วให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

  3.1 ให้ตรวจสอบหลักฐำนกำรมีช่ือและรำยกำรบุคคลในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรและสอบสวน 

ให้ได้ข้อเท็จจริงว่ำผู้ยื่นค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทยเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรและ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญญำไทยตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2551 ตำมข้อ 1 (1) (2) หรือ (3)

  3.2 สอบสวนผู ้ยื่นค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทยให้ปรำกฏรำยละเอียดเกี่ยวกับบิดำมำรดำ          

สัญชำติของบิดำมำรดำ สถำนท่ีเกิด จ�ำนวนพี่น้องร่วมบิดำมำรดำและท่ีอยู่บัจจุบัน รวมถึงควำมเลื่อมใส                   

ในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิเป็นประมขุ โดยเฉพำะประเดน็นี ้ให้นำยทะเบยีนบนัทกึ

ถ้อยค�ำไว้ในบันทึกกำรสอบสวน (ปค.14) ด้วยข้อควำมว่ำ “ข้ำพเจ้ำขอปฏิญำณว่ำจะจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข จะประพฤติตน        

เป็นพลเมืองดภีำยใต้กฎหมำยของประเทศไทยตลอดไป หำกไม่เป็นไปตำมทีป่ฏญิำณไว้นี ้ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้ถอน

สญัชำตไิทยของข้ำพเจ้ำ” แล้วให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�ำขอลงลำยมอืชือ่หรือพิมพ์ลำยนิว้มอืก�ำกบัข้อควำมดังกล่ำวในบนัทกึ    

กำรสอบสวนต่อหน้ำนำยทะเบียนและพยำนอย่ำงน้อย 2 คน

  3.3 สอบสวนพยำนบุคคลผู้น่ำเชื่อถือเพื่อให้กำรรับรองเร่ืองกำรมีภูมิล�ำเนำหรือถิ่นที่อยู ่เป็น 

หลกัแหล่งอยู่จรงิตดิต่อกนัในประเทศไทย และเรือ่งกำรมคีวำมประพฤติหรอืกำรท�ำคณุประโยชน์ให้แก่สงัคมของ

ผู้ยื่นค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

   3.3.1 กรณีผู้ยื่นค�ำขอมีชื่อและรำยกำรบุคคล และเลขประจ�ำตัวประชำชนชน 13 หลัก  

ในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.13 หรือ ท.ร. 14) อยู่ก่อนแล้ว ให้สอบสวนพยำนบุคคลผู้น่ำเชื่อถือรับรองจ�ำนวน 3 คน

   3.3.2 กรณีผู ้ยื่นค�ำขอไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนฉบับที่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก 

แต่มีหลักฐำนทะเบียนประวัติรำษฎรที่มีเลขประตัวประชำชนหรือเอกสำรรำชกำร เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ 

หลักฐำนกำรรับรำชกำรทหำร หลักฐำนกำรเสียภำษีติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นต้น ให้สอบสวนพยำนบุคคล 

ผู้น่ำเชื่อถือรับรองจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 คน

   3.3.3 กรณีผู ้ยื่นค�ำขอมีชื่อในทะเบียนบ้ำนหรือเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรฉบับที่ไม่มี 

เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก และไม่มีหลักฐำนเอกสำรรำชกำร ให้สอบสวนพยำนบุคคลผู้น่ำเชื่อถือรับรอง

จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน

   3.3.4 กรณีผู้ยื่นค�ำขอเป็นบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ให้สอบสวนบิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง           

ที่อุปกำระเลี้ยงดูผู้น้ัน และพยำนบุคคลผู้น่ำเชื่อถือจ�ำนวนไม่เกิน 2 คน ท้ังนี้ พยำนบุคคลผู้น่ำเช่ือถือหมำยถึง 

ผูท้ีมี่ช่ือและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนซึง่มฐีำนะมัน่คง เป็นทีเ่คำรพนบัถอืของประชำชนในท้องถิน่ มีทีอ่ยูใ่น

ท้องถิน่นัน้เป็นประจ�ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และรูจ้กัคุน้เคยกับผูย้ืน่ค�ำขอเป็นอย่ำงดี ถ้ำเป็นข้ำรำชกำรต้องเป็น

ข้ำรำชกำรตั้งแต่ช้ันสัญญำบัตรขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ หรือพนักงำนของรัฐที่ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำสัญญำบัตร 

ถ้ำเป็นข้ำรำชกำรบ�ำนำญต้องเคยเป็นข้ำรำชกำรไม่ต�่ำกว่ำชั้นตรีหรือเคยเป็นทหำรตั้งแต่สัญญำบัตร
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 4. เมือ่นำยทะเบยีนอ�ำเภอหรอืนำยอ�ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิน่ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค�ำขอ

และด�ำเนนิกำรตำมข้อ 3 แล้ว ให้รวบรวมหลักฐำนทัง้หมดพร้อมควำมเหน็เสนอนำยอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยกำรเขต

แล้วแต่กรณีพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจำกนำยทะเบียนอ�ำเภอหรือนำยทะเบียน

ท้องถิ่น กรณีนำยอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยกำรเขตพิจำณำเห็นว่ำผู้ขอไม่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชำติไทยตำมกฏหมำย

ก�ำหนดหรือพยำนหลักฐำนของผู้ขอไม่ถูกต้องครบถ้วนและมีค�ำสั่งไม่อนุมัติ ให้นำยอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยกำรเขต

แล้วแต่กรณีแจ้งผู้ขอลงรำยกำรสัญชำติไทยทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่มีค�ำสั่ง 

โดยให้ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและสิทธิในกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งให้ผู ้ยื่นค�ำขอทรำบด้วย 

และให้ส่งเรื่องเดิมนำยทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน

 5. กำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน (ท.ร.14) ของบุคคลที่ได้สัญชำติไทยตำมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติ

สัญชำติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ให้นำยทะเบียนด�ำเนินกำรตำมระเบียบส�ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท�ำ

ทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 102 โดยอนุโลม ก�ำหนดเลขประจ�ำตวัประชำชนเป็นบคุคลประเภท 8 กลุม่บคุคลที ่73 

(8  xxxx  73xxx  xx  x) และให้หมำยเหตุเพ่ิมเตมิในฐำนข้อมลูกำรทะเบยีนรำษฎรและส�ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำบ้ำนว่ำ 

“บุคคลล�ำดับที่ ... ได้สัญชำติไทยโดยมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551” แล้ว 

ลงลำยนิ้วมือชื่อนำยทะเบียนพร้อมวัน เดือน ปีก�ำกับไว้ทุกรำยส�ำหรับวิธีกำรใช้เลขประจ�ำตัวประชำชน 

กลุ่มบุคคลที่ 73 นั้น ให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นรำยงำนขอเลขจำกส�ำนักทะเบียนกลำง 

โดยเมื่อนำยอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยกำรเขตพิจำรณำอนุมัติให้ผู้ขอรำยใดได้ลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนฯ 

ของผู้นั้นเก็บติดกับเรื่องไว้เป็นหลักฐำน 1 ฉบับ ส่วนค�ำขอที่เป็นต้นฉบับใหส่งไปยังส�ำนักทะเบียนกลำงเพื่อเป็น

ข้อมูลในกำรก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชน โดยส�ำนักทะเบียนกลำงจะส่งเลขดังกล่ำวให้ส�ำนักท่ีเกี่ยวข้อง 

ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์

  6. กำรได้สัญชำติไทยของบุคคลต่ำงๆ ตำมมำตร 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4)        

พ.ศ. 2551 เป็นกำรได้สัญชำติไทยโดยผลของกฎหมำยซ่ึงจะมีผลต้ังแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551 เป็นต้นมำ 

ดังนั้น กรณีที่ผู้ที่ได้ลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนตำมมำตรำ 23 ประสงค์จะขอแก้ไขรำยกำรสัญชำติ 

ในสตูบิตัร  จำกสญัชำตอิืน่หรอืไม่ได้สญัชำติไทยเป็นสัญชำติไทย นำยทะเบยีนไม่อำจด�ำเนนิกำรแก้ไขได้เนือ่งจำก

รำยกำรดงักล่ำวเป็นข้อเทจ็จรงิขณะทีบ่คุคลนัน้เกดิ อย่ำงไรกต็ำมนำยทะเบยีนสำมำรถบันทกึเพ่ิมเติมในสูตบัิตร

และทะเบียนคนเกิดได้ว่ำ “นำย/นำงสำว/นำง.....ได้สัญชำติไทยโดยมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชำชนเป็นเลข  8  xxxx  73xxx  xx  x  เมื่อวันที่ ...” แล้ว 

ให้ลงลำยมือชื่อนำยทะเบียนและ วันเดือนปีก�ำกับไว้
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 7. เน่ืองจำกกำรให้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

เป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนให้กบับคุคลทีเ่คยมสัีญชำติไทยโดยกำรเกดิแต่ถูกถอดสญัชำติและบคุคลท่ีเกดิ  

ในรำชอำณำจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชำติไทยโดยผลของประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2515 

โดยกฎหมำยก�ำหนดให้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไป จึงให้นำยอ�ำเภอและผู้อ�ำนวยกำรเขตต้องพิจำรณำอนุมัติ          

ด้วยตวัเองด้วยควำมรอบคอบ รวดเรว็และเป็นธรรม มใิห้มกีำรเรยีกพยำนหลักฐำนทีเ่กนิควำมจ�ำเป็น หรอืแสวงหำ

หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอันขำด หำกปรำกฏกำรร้องเรียนในเร่ืองดังกล่ำวและผลกำรตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงพบว่ำมีมูลควำมจริงตำมกำรร้องเรียน ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหำนครพิจำรณำลงโทษเจ้ำหน้ำที่

และผู้เกี่ยวข้องทั้งทำงวินัยและอำญำอย่ำงเฉียบขำดด้วย

 จึงเรียนมำเพื่อด�ำเนินกำรโดยเคร่งครัดต่อไป

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำยพงศ์โพยม วำศภูติ)

 ปลัดกระทรวงมหำดไทย

กรมกำรปกครอง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร 0-2791-7313-6
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ต�ร�งก�รวินิจฉัยคุณสมบัติของบุคคลที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� 23

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ก.  กรณีบุคคลที่ถูกถอดถอนสัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337

กลุ่มที่ สถ�นที่เกิด
ช่วงเวล�

ที่เกิด

ร�ยก�รของบิด�และม�รด�
สถ�นะต�ม
ปว. 337บิด�

สถ�นะ
ก�รสมรส

ม�รด�

1 ในรำชอำณำจักร ก่อน
วันที่ 14 ธันวำคม 2515

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว 

คนต่ำงด้ำว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย

ไม่จดทะเบียน ต่ำงด้ำว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1)  ได้รับผ่อนผันให้อยู่ 

ในรำชอำณำจักร 
เป็นกรณีพิเศษ หรือ

2) ได้รับอนุญำตให้อยู่ 
ในรำชอำณำจักร 
เป็นกำรชั่วครำว หรือ

3) หลบหนีเข้ำเมือง

ถูกถอน
สัญชำติ

2 ในรำชอำณำจักร ก่อนวันที่ 
14 ธันวำคม 2515

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับกำรผ่อนผันให้อยู่ 

ในรำชอำณำจักรเป็น
กรณีพิเศษ หรือ

2) ได้รับอนุญำตให้อยู่ 
ในรำชอำณำจักร 
เป็นกำรชั่วครำว หรือ

3) หลบหนีเข้ำเมือง

จดทะเบียน ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ที่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว 

คนต่ำงด้ำว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย

ถูกถอน
สัญชำติ

3 ในรำชอำณำจักร ก่อนวันที่ 
14 ธันวำคม 2515 

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่ 

ในรำชอำณำจักรเป็น
กรณีพิเศษ หรือ

2) ได้รับอนุญำตให้อยู่ 
ในรำชอำณำจักร 
เป็นกำรชั่วครำว หรือ

3) หลบหนีเข้ำเมือง

จดทะเบียน/
ไม่จดทะเบียน

ต่ำงด้ำว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่ 

ในรำชอำณำจักรเป็น
กรณีพิเศษ หรือ

2) ได้รับอนุญำตให้อยู่ 
ในรำชอำณำจักร 
เป็นกำรชั่วครำว หรือ

3) หลบหนีเข้ำเมือง

ถูกถอน
สัญชำติ
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ต�ร�งก�รวินิจฉัยคุณสมบัติของบุคคลที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� 23

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ข.  กรณีบุคคลที่ไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 337

กลุ่มที่ สถ�นที่เกิด
ช่วงเวล�

ที่เกิด

ร�ยก�รของบิด�และม�รด�
สถ�นะต�ม
ปว. 337บิด�

สถ�นะ
ก�รสมรส

ม�รด�

1 ในรำชอำณำจักร ระหว่ำง
วันที่ 14 ธันวำคม 2515 

ถึง
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2535

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
 คนต่ำงด้ำว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย

ไม่จดทะเบียน ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่ 

ในรำชอำณำจักร 
เป็นกรณีพิเศษ หรือ

2) ได้รับอนุญำตให้อยู่ 
ในรำชอำณำจักร 
เป็นกำรชั่วครำว หรือ

3) หลบหนีเข้ำเมือง

ไม่ได้
สัญชำติไทย

2 ในรำชอำณำจักร ระหว่ำง
วันที่ 14 ธันวำคม 2515

ถึง
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2535

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
 ในรำชอำณำจักร
 เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญำตให้อยู่
 ในรำชอำณำจักร

เป็นกำรชั่วครำว หรือ
3) หลบหนีเข้ำเมือง

จดทะเบียน ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
 คนต่ำงด้ำว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย

ไม่ได้
สัญชำติไทย

3 ในรำชอำณำจักร ระหว่ำง
วันที่ 14 ธันวำคม 2515

ถึง
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2535

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
 ในรำชอำณำจักร
 เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญำตให้อยู่
 ในรำชอำณำจักร

เป็นกำรชั่วครำว หรือ
3) หลบหนีเข้ำเมือง

จดทะเบียน/
ไม่จดทะเบียน

ต่�งด้�ว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
 ในรำชอำณำจักร 

เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญำตให้อยู่
 ในรำชอำณำจักร

เป็นกำรชั่วครำว หรือ
3) หลบหนีเข้ำเมือง

ไม่ได้
สัญชำติไทย
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ต�ร�งก�รวินิจฉัยคุณสมบัติของบุคคลที่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� 23

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ค. กรณีบุตรของบุคคลที่ถูกถอดถอนสัญช�ติไทยหรือไม่ได้สัญช�ติไทยต�ม ปว. 337

กลุ่มที่ สถ�นที่เกิด
ช่วงเวล�

ที่เกิด

ร�ยก�รของบิด�และม�รด�
สถ�นะต�ม
ปว. 337บิด�

สถ�นะ
ก�รสมรส

ม�รด�

1 ในรำชอำณำจักร ระหว่ำง
วันที่ 14 ธันวำคม 2515 

ถึง
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2551

ถูกถอน
หรือไม่ได้สัญชำติไทย

ไม่จดทะเบียน
(เฉพำะผู้ที่เกิดก่อน

วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2535)

ต่ำงด้ำว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รบัผ่อนผนัให้อยู่ 

ในรำชอำณำจักร
 เป็นกรณีพิเศษ
  หรือ
2) ได้รบัอนญุำตให้อยู่

ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำว 
หรือ

3) หลบหนีเข้ำเมือง

เกิดก่อน
26 กุมภำพันธ์ 2535

ไม่ได้ไทยตำม
ปว. 337 เกิดตั้งแต่
26 กุมภำพันธ์ 2535

ไม่ได้ไทยตำม
มำตรำ 7 ทวิ
วรรคหนึ่ง

2 ในรำชอำณำจักร ระหว่ำง
วันที่ 14 ธันวำคม 2515 

ถึง
วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2551

ต่ำงด้ำว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รบัผ่อนผันให้อยู ่

ในรำอำณำจักร
 เป็นกรณีพิเศษ 
 หรือ
2) ได้รบัอนญุำตให้อยู่

ในรำชอำณำจักร
 เป็นกำรชั่วครำว 
 หรือ
3) หลบหนีเข้ำเมือง

จดทะเบียน (เฉพำะผู้ที่เกิด
ก่อนวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 

2535)

ถูกถอนหรือ
ไม่ได้สัญชำติไทย

เกิดก่อน
26 กุมภำพันธ์ 2535 

ไม่ได้ไทยตำม
ปว. 337
เกิดตั้งแต่

26 กุมภำพันธ์ 2535 
ไม่ได้ไทยตำม
มำตรำ 7 ทวิ 
วรรคหนึ่ง

3 ในรำชอำณำจักร ระหว่ำง
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2535 

ถึง
วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2551

ถูกถอน
หรือไม่ได้

สัญชำติไทย

จดทะเบียน/
ไม่จดทะเบียน

ถูกถอนหรือ
ไม่ได้สัญชำติไทย

ไม่ได้ไทย
ตำมมำตรำ 7 ทวิ

วรรคหนึ่ง
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แบบคำ�ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนบ้�น
ต�มม�ตร� 23 แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

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

 ข้ำพเจ้ำ.................................ชือ่สกลุ..................................... เลขประจ�ำตวัประชำชน..............................
วนัเดอืนปีเกดิ.................................สญัชำต.ิ..............................อยูบ้่ำนเลขที.่...................ตรอก/ซอย.......................
ถนน....................หมู.่.............. ต�ำบล/แขวง............................ อ�ำเภอ/เขต.........................จงัหวดั...........................
บดิำช่ือ................................................. สัญชำต.ิ................................เลขประจ�ำตวัประชำชน................................
มำรดำช่ือ.............................................. สญัชำต.ิ...............................เลขประจ�ำตวัประชำชน................................
ขอยืน่ค�ำขอต่อนำยทะเบยีนอ�ำเภอ/ท้องถิน่ ......................................... เพ่ือลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบยีนบ้ำน
ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้แก่ O ตัวข้ำพเจ้ำเอง   O บุคคลอื่น ได้แก่
 ข้ำพเจ้ำ.................................ชือ่สกลุ..................................... เลขประจ�ำตวัประชำชน..............................
วนัเดอืนปีเกดิ.................................สญัชำต.ิ..............................อยูบ้่ำนเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.......................
ถนน....................หมู.่.............. ต�ำบล/แขวง............................ อ�ำเภอ/เขต.........................จงัหวดั...........................
บดิำช่ือ................................................. สัญชำต.ิ................................เลขประจ�ำตวัประชำชน................................
มำรดำช่ือ.............................................. สญัชำต.ิ...............................เลขประจ�ำตวัประชำชน................................

มีควำมสัมพันธ์กับข้ำพเจ้ำในฐำนะ.........................................................................................................................
 พร้อมค�ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรและเอกสำรอื่นๆ มำด้วย คือ
O สตูบิตัร เลขที ่........................ลงวนัท่ี.......................................ออกให้โดยส�ำนกัทะเบยีน...................................
O หนังสือรับรองสถำนที่เกิด เลขที่ .................... ลงวันที่................................ออกให้โดย...................................
O ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส�ำนักทะเบียนประวัติรำษฎร เลขที่ ................................................................................
O เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) ได้แก่ ................................................................................................................................

 ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมทีแ่จ้งไว้ข้ำงต้นทัง้หมดนัน้เป็นควำมจรงิทกุประกำร และขอรบัรองว่ำผูข้อลงรำยกำรสญัชำตไิทย
ตำมค�ำขอฉบับนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีจะได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 23 วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำต ิ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หำกปรำกฏว่ำมีกำรปกปิดข้อเท็จจริงหรือผู้ขอลงรำยกำรสัญชำติไทยเป็นผู้ที่มีพฤติกำรณ์ซึ่งเป็นภัยต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้นำยทะเบียนยกเลิกเพิกถอนค�ำขอฉบับนี้ แก้ไขรำยกำร

สัญชำติให้กลับสู่สถำนะเดิมก่อนยื่นค�ำขอ และแจ้งควำมด�ำเนินคดีแก่ข้ำพเจ้ำได้

 (ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นค�ำขอ    
  (.....................................................)

 (ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอลงรำยกำร    
        (.....................................................) สัญชำติไทย

ด้�นหน้�

ล�ยพิมพ์นิ้วมือหัวแม่มือซ้�ย

ของผู้ขอลงสัญช�ติไทย

ล�ยพิมพ์นิ้วมือหัวแม่มือขว�

ของผู้ขอลงสัญช�ติไทย

ปิดรูปถ่�ยของผู้ขอ

ลงร�ยก�รสัญช�ติไทย

ขน�ด 4 x 6 ซ.ม.
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1. ได้รับค�ำขอลงรำยกำรสัญชำติไทย เมื่อวันที่ ................................................เวลำ..................................น.
2. ตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรที่แนบมำพร้อมค�ำขอกับที่แจ้งไว้ในค�ำขอแล้วปรำกฏว่ำ
  O ครบถ้วน  O ไม่ครบถ้วน 

                                                                      (ลงชือ่) ...................................................... เจ้ำหน้ำที่
  (.....................................................)

เสนอน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต....................................................
 ได้ตรวจสอบค�ำขอ พยำนหลักฐำน และสอบสวนพยำนบุคคลตำมที่กระทรวงมหำดไทยก�ำหนดแล้วเห็นว่ำ
 O ผู้ขอมีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนตำมมำตรำ 23 แห่ง พ.ร.บ.   
  สัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เห็นควรด�ำเนินกำรให้
 O ผู้ขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตำมมำตรำ 23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชำติ (ฉบับที่ 4)     
  พ.ศ. 2551 เนื่องจำก................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................
 เห็นควรไม่ด�ำเนินกำรให้  
 O อื่นๆ ....................................................................................................................................................

                                                                      (ลงชือ่) ...................................................... เจ้ำหน้ำที่
  (.....................................................)

คำ�สั่งน�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต     
 O อนุญำตตำมค�ำขอ
 O ไม่อนญุำต เพรำะ.........................................................................................................................................
  และให้แจ้งผู้ยื่นค�ำขอทรำบ     

                                                                      (ลงชือ่) ...................................................... เจ้ำหน้ำที่
          (.....................................................)                                                                   
                       วันที่ ......................................................

ด้�นหลัง

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่
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 ด่วนม�ก 
ที่ มท 0309/ว 16260 กรมกำรปกครอง   

   ถนนอัษฎำงค์ กทม. 10200 

 9  สิงหำคม 2560

เร่ือง  กำรขอมีสัญชำติไทยตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรสั่งให้คนที่เกิดในรำชอำณำจักรและ 

ไม่ได้สัญชำติไทยโดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว ได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปและกำรให้สัญชำติไทย  

          เป็นกำรเฉพำะรำย ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด 

อ้ำงถึง หนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 3993 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบค�ำร้องขอให้พิจำรณำควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชำติไทย

 ตำมที่กรมกำรปกครองได้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรปฏิบัติในกำรพิจำรณำให้สัญชำติไทย 

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงก�ำหนดไว้ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรส่ังให ้

คนที่เกิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้รับสัญชำติไทยโดยมีบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว ได้สัญชำติไทย 

เป็นกำรทั่วไป และกำรให้สัญชำติไทยเป็นกำรเฉพำะรำย ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 และประกำศ 

กรมกำรปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมีสัญชำติไทยและกำรตรวจคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชำติไทยฯ 

ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 และขอให้จังหวัดแจ้งอ�ำเภอ และส�ำนักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่งศึกษำ 

ท�ำควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำคนไร้สัญชำติที่เกิดในรำชอำณำจักร 

เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมมติคณะรัฐมนตรีที่อ้ำงถึงดังกล่ำว ควำมละเอียดแจ้งตำมหนังสือที่อ้ำงถึง นั้น

 กรมกำรปกครอง ขอซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรขอมีสัญชำติไทยตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษำที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชำติไทยโดยม ี

บดิำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวอืน่ทีม่ใิช่ชนกลุม่น้อยหรือกลุ่มชำติพันธุ ์โดยถ้ำคนกลุ่มนีย้งัเรียนไม่จบปริญญำตรี

และไม่ใช่คนไร้รำกเหง้ำ หำกมคีวำมประสงค์จะขอมสัีญชำติไทยจะต้องผ่ำนข้ันตอนกำรยืน่เร่ืองต่อรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจำรณำเหตุควำมจ�ำเป็นที่ผู้นั้นจะต้องมีสัญชำติไทย

เสยีก่อน และเมือ่ได้รบัแจ้งผลกำรพจิำรณำว่ำผูน้ัน้สำมำรถขอมสีญัชำติไทยได้แล้ว จึงจะเข้ำสู่ขัน้ตอนกำรยืน่ค�ำขอ

มีสัญชำติไทยตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยและประกำศกรมกำรปกครองท่ีอ้ำงถึงข้ำงต้น ส�ำหรับแนวทำง

ปฏิบัติในกำรขอให้พิจำณำเหตุผลควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชำติไทยนั้น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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(พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ) ได้โปรดพิจำรณำเห็นชอบให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีสัญชำติไทย     

โดยนักเรียน นักศึกษำที่จะขอมีสัญชำติไทยจะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้

  (1) มีบิดำและมำรดำเป็นผู้มีสัญชำติไทย แต่กำรได้รับสัญชำติไทยของบิดำหรือมำรดำนั้นไม่มีผล 

ต่อกำรได้รับสัญชำติไทยของบุตร เช่น เด็กที่เกิดจำกบิดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำว ต่อมำบิดำหรือมำรดำของ

เดก็นัน้ได้รบัอนญุำตให้แปลงสญัชำตเิป็นไทยหรือได้กลับคนืสัญชำติไทย แต่กำรได้สัญชำติไทยของบดิำหรือมำรดำ

มีผลตำมกฏหมำย (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ) ภำยหลังวันที่บุตรเกิด ท�ำให้บุตรยังคงไม่ได้รับสัญชำติไทย 

เป็นต้น โดยนักเรียน นักศึกษำท่ีเป็นบุตรจะต้องอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับถึง 

วันที่บุตรนั้นยื่นค�ำขอมีสัญชำติไทย

 (2) เป็นบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำยของคนสัญชำติไทย (ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว) และได้

อำศยัอยูใ่นประเทศไทยกบัผูร้บับุตรบุญธรรมหรอืครอบครัวของผูร้บับุตรบญุธรรมทีเ่ป็นคนสญัชำตไิทย  เป็นเวลำ

ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

 (3) มบิีดำหรอืมำรดำเป็นคนทีไ่ด้รบัสญัชำติไทยตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก�ำหนด แต่กำรให้สัญชำตไิทย

ตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงบุตรของบุคคลดังกล่ำวท่ีเกิดในประเทศไทยท�ำให้บุตรยังคง 

ไม่ได้รับสัญชำติไทย เช่น เด็กที่เกิดจำกบิดำหรือมำรดำที่ได้รับกำรจัดท�ำทะเบียนประเภท 0 กลุ่ม 89 

ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำไร้สัญชำติ ต่อมำบิดำหรือมำรดำนั้นเรียนจบปริญญำตรีและได้รับสัญชำติไทย 

ตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559 โดยขณะยื่นเรื่องขอมีสัญชำติไทย บิดำหรือมำรดำ 

คนดังกล่ำวมีบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชำติไทยอยู่ด้วย กำรได้สัญชำติไทยของบิดำหรือมำรดำกรณี

นีไ้ม่ส่งผลต่อบตุรทีเ่กดิก่อนวนัทีบ่ดิำหรอืมำรดำได้รับสัญชำติไทย และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวครอบคลุมเฉพำะ

ตัวบิดำหรือมำรดำที่เรียนจบปริญญำตรีเท่ำนั้นโดยไม่รวมถึงบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชำติไทยด้วย 

กรณน้ีีถ้ำบตุรท่ีก�ำลงัศกึษำเล่ำเรยีนในสถำบันกำรศกึษำต้องกำรขอมสีญัชำตไิทยสำมำรถยืน่เรือ่งให้รฐัมนตรว่ีำกำร

กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเหตุควำมจ�ำเป็นได้ เป็นต้น

 (4) เป็นผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐให้เป็นตัวแทนเพ่ือไปแข่งขันหรือ

ประกวดผลงำนในระดับนำนำชำติหรือท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ 

วัฒนธรรม กำรศึกษำ กำรกีฬำ หรือสำขำอื่นๆ โดยมีหนังสือรับรองเรื่องดังกล่ำวจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษำ ผู้นั้นจะต้องอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี

 (5) เป็นผู้ที่เคยท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย หรือมีบิดำหรือมำรดำเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่

ประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

และนักเรียน นักศึกษำ ผู้นั้นจะต้องอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี

 (6) เป็นผู้ท่ีไม่สำมำรถส่งกลับประเทศต้นทำงซ่ึงบิดำหรือมำรดำมีสัญชำติหรือมีภูมิล�ำเนำอำศัยอยู่ 

โดยมีหนังสือปฏิเสธควำมเป็นคนสัญชำติของประเทศที่บิดำและหรือมำรดำมีสัญชำติจำกสถำนเอกอัครรำชทูต 
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สถำนกงสลุ หรอืหน่วยงำนของรฐัทีเ่รยีกชือ่เป็นอย่ำงอืน่ซ่ึงปฏบิติังำนด้ำนกงสุลของประเทศนัน้ หรอืมข้ีอเท็จจริง   

ที่ไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำผู้นั้นเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้รับมอบอ�ำนำจ          

ให้อธิบดีกรมกำรปกครองเป็นผู้พิจำรณำเหตุควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีสัญชำติไทยของนักเรียนนักศึกษำท่ีเกิด            

ในประเทศไทยและไม่ได้สญัชำตไิทยโดยมบิีดำและมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวอืน่ทีม่ใิช่ชนกลุม่น้อยหรอืกลุม่ชำติพนัธุ์ 

และยงัเรยีนไม่จบปรญิญำตรแีต่ประสงค์จะขอมสีญัชำตไิทย โดยนกัเรยีน นักศกึษำทีม่ภูีมลิ�ำเนำตำมทะเบยีนบ้ำน

หรอืทะเบียนประวัตอิยูใ่นจงัหวัดอ่ืนนอกจำกกรงุเทพมหำนคร ให้ยืน่เรือ่งต่อนำยอ�ำเภอท้องที ่ส่วนผูท่ี้มภีมูลิ�ำเนำ

ตำมทะเบยีนบ้ำนหรอืทะเบียนประวัตอิยูใ่นกรงุเทพมหำนคร ให้ยืน่เร่ืองต่อผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน

เพื่อเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมกำรปกครองพิจำรณำ ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดแจ้งอ�ำเภอทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบทรำบและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. เมื่อนำยอ�ำเภอได้รับค�ำร้องขอให้พิจำรณำควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชำติไทยของนักเรียน 

นักศึกษำท่ีมีภูมิล�ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนประวัติอยู่ในท้องท่ีอ�ำเภอ ตำมแบบค�ำร้องที่ส่งมำพร้อม    

หนังสือนี้ พร้อมด้วยพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้วให้ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยกำรต่ำงๆ 

ในค�ำร้องและพยำนหลักฐำนของผู้ร้องแล้วออกใบรับตำมแบบที่ส่งมำนี้ให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐำน ถ้ำพิจำรณำ 

เห็นว่ำผู้ร้องมีคุณสมบัติตำมที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ให้นำยทะเบียนอ�ำเภอระบุควำมเห็นลงในค�ำร้องนั้นแล้วรวบรวม

ค�ำร้องและหลักฐำนท้ังหมดส่งจังหวัดโดยเร็วเพ่ือส่งต่อไปยังกรมกำรปกครอง (ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน) 

โดยให้อ�ำเภอส�ำเนำค�ำร้องและพยำนหลักฐำนจ�ำนวน 1 ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐำนต้นเรื่องด้วย

  2. กำรเรียกตรวจพยำนหลักฐำน ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

        2.1 กรณีผู้ร้องอ้ำงควำมจ�ำเป็นอันเนื่องมำจำกกำรมีบิดำหรือมำรดำเป็นผู้มีสัญชำติไทยหรือ    

กำรเป็นบตุรบญุธรรมของผูม้สีญัชำติไทย ให้พจิำรณำจำกพยำนหลกัฐำนทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธ์กำรเป็นบดิำหรอื

มำรดำและบตุร เช่น สตูบิตัร หนงัสอืรบัรองกำรเกดิ ค�ำรบัรองของพยำนบุคคลทีน่่ำเชือ่ถอื หรอืทะเบยีนรับบตุร   

บุญธรรม แล้วแต่กรณี และหลักฐำนกำรเป็นผู้มีสัญชำติไทยของบิดำหรือมำรดำ

        2.2 กรณผีูร้้องอ้ำงควำมจ�ำเป็นอนัเนือ่งมำจำกสำเหตุอืน่นอกจำกข้อ 2.1 ให้พิจำรณำจำกพยำน

หลักฐำนของรำชกำร เช่น ประกำศนียบัตร ประกำศเกียรติคุณและหรือหนังสือรับรองที่ส่วนรำชกำร 

หรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ ซึ่งหำกหลักฐำนดังกล่ำวออกให้โดยต่ำงประเทศจะต้องให้หน่วยงำนของรัฐไทย 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือสถำนทูตหรือสถำนกงสุลของประเทศที่ออกหลักฐำนนั้นให้กำรรับรองด้วย

   2.3 กำรพจิำรณำเรือ่งกำรอำศยัอยู่ในประเทศไทยตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดให้ใช้กำรสอบพยำนบุคคล

ท่ีเป็นญำติของผู้ร้องหรือบุคคลที่ร้องอำศัยอยู่ด้วย และบุคคลที่น่ำเชื่อถือซึ่งรู้จักควำมเป็นมำของผู้ร้องและอำศัยอยู่ 

ในชุมชนเดียวกับผู้ร้อง จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และพิจำรณำจำกข้อมูลทำงทะเบียนรำษฎร
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  3. นักเรียนนักศึกษำที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้ยื่นค�ำร้องด้วยตนเอง ส่วนผู้ที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี 

และผู้ที่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจยื่นค�ำร้องด้วยตนเองได้ ให้บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจ  

แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทนก็ได้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดด�ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ ให้อ�ำเภอแจ้งส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ

ทรำบด้วย

 ขอแสดงควำมนับถือ

                                                        ร้อยต�ำรวจโท

 (อำทิตย์  บุญญะโสภัต)

 อธิบดีกรมกำรปกครอง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

ส่วนกำรทะเบียนรำษฎร

โทร 0-2791-7318-9
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แบบคำ�ร้องขอให้พิจ�รณ�คว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีสัญช�ติไทย

เพื่อปฏิบัติตำมมติ ครม. วันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ค�ำร้องของที่.........................     เขียนที่..........................................
 วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ...................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ที่ประสงค์จะมี

 1. ข้ำพเจ้ำ....................................ชื่อสกุล......................................เลขประจ�ำตัวประชำชน..........................................
วันเดือนปีเกิด........................................อยู่บ้ำนเลขที่.............................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...............................
สถำนที่เกิด (ระบุ) ......................................................................................มีหลักฐำนกำรเกิดได้แก่

O สูติบัตร  O หนังสือรับรองกำรเกิด ท.ร.20/1  O หนังสือรับรองสถำนที่เกิด ออกให้โดย...........................................................
บิดำชื่อ................................................................เลขประจ�ำตัวประชำชน...............................สัญชำติ...........................................
มำรดำชื่อ.............................................................เลขประจ�ำตัวประชำชน..............................สัญชำติ............................................
ก�ำลังศึกษำในระดับ....................ชั้น/ปี................ชื่อสถำนศึกษำ.......................................ตั้งอยู่ที่.................................................
ขอยื่นค�ำร้องต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง เพื่อขอให้พิจำรณำควำมจ�ำเป็นที่ข้ำพเจ้ำต้องมีสัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ. สัญชำติ พ.ศ. 2508 โดยมีเหตุผล ดังนี้
 O มีบิดำหรือมำรดำเป็นผู้มีสัญชำติไทย ตำมหลักฐำน ................................................................................................. 
 O เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชำติไทย ตำมทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เลขที่.................ออกให้โดย........................... 
 O เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ในเรื่อง...................................................ตำมหนังสือรับรองของ..................... 
 O เป็นตัวแทนของส่วนรำชกำร (ระบุชื่อ)...................................ไปสร้ำงชื่อเสียงหรือท�ำประโยชน์ในเรื่อง................... 
 O ไม่สำมำรถกลับประเทศต้นทำงได้ ตำมหลักฐำนของสถำนทูตหรือสถำนกงสุลหรือหน่วยงำน................................. 
พร้อมค�ำร้องนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำด้วยแล้ว จ�ำนวน..................ฉบับ

ส่วนที่ 2 ผู้ยื่นคำ�ร้องแทน กรณีผู้ขอมีสัญช�ติไทยมีอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปี  
 2. ข้ำพเจ้ำ................................................ชื่อสกุล.................................เลขประจ�ำตัวประชำชน.................................... 
วันเดือนปีเกิด....................................................อำยุ..................ปี  สัญชำติ............................อยู่บ้ำนเลขที่................................... 
....................................................................................... ขอยื่นค�ำร้องต่ออธิบดีกรมกำรปกครอง เพื่อขอให้พิจำรณำควำมจ�ำเป็น 
ที่จะต้องมีสัญชำติไทยของ................................... (คนตำม 1) ซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกับข้ำพเจ้ำในฐำนะ................ 
 3. ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมทีแ่จ้งไว้ข้ำงต้นทัง้หมดนัน้เป็นควำมจรงิทกุประกำร หำกปรำกฏว่ำมกีำรปกปิดข้อเทจ็จรงิ
หรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำฯ ยินยอมให้ยกเลิกค�ำร้องฉบับนี้และให้แจ้งควำมด�ำเนินคดีแก่ข้ำฯ

 (ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค�ำร้อง
 (………................…….....…………….)                                                                               
 

ส่วนที่ ๓ สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

ข้ำฯ ได้รับค�ำร้องพร้อมหลักฐำนของผู้ร้องไว้ครบถ้วนแล้ว
เมื่อวันที่…………………………………… 

ควำมเห็นของนำยอ�ำเภอ
................................................................................................
................................................................................................

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

 (ลงชื่อ).................................................... นำยอ�ำเภอ
 (....................................................)

รูปถ่�ยของ

ผู้ขอให้พิจ�รณ�

คว�มจำ�เป็น

รูปถ่�ยบิด�หรือ

ม�รด�หรือผู้รับบุตร

บุญธรรมที่เป็นผู้มี

สัญช�ติไทย
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ใบรับคำ�ร้อง

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

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

 ข้ำพเจ้ำ.....................................................ต�ำแหน่ง............................................ได้รับค�ำร้องขอให้พิจำรณำ

ควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องอยูไ่ทยของ........................................เลขประจ�ำตัวประชำชน..................................................

ตำมค�ำร้องเลขที่..................................ลงวันที่....................................................ไว้แล้วเมื่อวันที่............................

จึงออกใบรับฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐำน

      

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

       (..............................................)
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กฎกระทรวง

ก�ำหนดฐำนะและเงื่อนไขกำรอยู่ในรำชอำณำจักรไทยของผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทย

พ.ศ. 2560

_____________________

 
 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 6 วรรคหนึง่ และมำตรำ 7 ทว ิวรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัสัิญชำติ     
พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
มหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
 “เดก็ก�ำพร้ำ” หมำยควำมว่ำ เดก็ซึง่เกดิในรำชอำณำจักรไทยโดยไม่ได้สญัชำตไิทย และบดิำและมำรดำ
ของเด็กนั้นเสียชีวิต หรือไม่ปรำกฏบิดำและมำรดำ หรือไม่สำมำรถสืบหำบิดำและมำรดำของเด็กนั้นได้ ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมอุปกำระของบุคคลหรือสถำนสงเครำะห์ที่ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรคุ้มครองเด็ก หรือเป็นเด็กเร่ร่อน
 ข้อ 2 ผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคหนึ่ง ให้มีฐำนะกำรอำศัย
อยู่ในรำชอำณำจักรไทยเช่นเดียวกับบิดำหรือมำรดำ ในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้นั้นมำกกว่ำตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกำศก�ำหนด เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
 (1) ผู้เกิดจำกบิดำและมำรดำซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองให้มีฐำนะเช่นเดียวกับบิดำและมำรดำ และผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทย       
ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรพร้อมบิดำหรือมำรดำ
 (2) เด็กก�ำพร้ำซึ่งหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีหนังสือ
รับรอง ให้ได้รับกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยได้เป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย
 ข้อ 3 ในกรณีที่ฐำนะกำรอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยของบิดำและมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำ 
ตำมข้อ 2 สิน้สดุลง ให้ฐำนะกำรอำศยัอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทยของผูเ้กดิในรำชอำณำจกัรไทยซึง่ไม่ได้สญัชำตไิทย 
นัน้สิน้สดุลงด้วย เว้นแต่ผูน้ัน้มลีกัษณะอย่ำงหนึง่อย่ำงใดดงัต่อไปนี ้ให้คงฐำนะกำรอำศยัอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย
ต่อไปได้
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 (1) มีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบแปดปี หรือบรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส ยกเว้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ซึ่งได้รับกำรพิสูจน์หรือรับรองจำกต่ำงประเทศว่ำเป็นคนสัญชำติของประเทศนั้นและสมัครใจท่ีจะกลับออกไป 
นอกรำชอำณำจักร
 (2) ไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศที่บิดำหรือมำรดำมีหรือเคยมีภูมิล�ำเนำหรือเคยอำศัยอยู ่ได้  
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด
 (3) มีผู้ปกครอง สำมี ภรรยำ หรือบุตร เป็นผู้มีสัญชำติไทย
 (4) มีภูมิล�ำเนำเป็นหลักแหล่งในรำชอำณำจักรและพ�ำนักอยู่ในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่อง เว้นแต ่            
จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ให้เดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวและได้กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด
 (5) อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง
 (6) เป็นผู ้ที่ได้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด ผู ้เกิดใน 
รำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทยหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประสงค์จะขอหนังสือรับรองกำรคงฐำนะกำรอำศัย
อยู่ในรำชอำณำจักรไทยต่อไปตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�ำขอพร้อมด้วยเอกสำร หรือหลักฐำนต่อนำยอ�ำเภอหรือ 
ผูอ้�ำนวยกำรเขต ณ ทีว่่ำกำรอ�ำเภอหรอืส�ำนกังำนเขตแห่งท้องทีท่ีผู้่นัน้มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้ำนหรือทะเบยีนประวตัิ 
แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้ ให้นำยอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยกำรเขตมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่น
ค�ำขอทรำบภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
 ค�ำขอและหนังสือรับรองตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมแบบที่อธิบดีกรมกำรปกครองประกำศก�ำหนด
 ข้อ 4 ผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทยและมีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบแปดปี อำจถูกเพิกถอน
ฐำนะกำรอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยได้ เมื่อปรำกฏว่ำ
 (1) กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ 
หรือเป็นกำรเหยียดหยำมประเทศชำติ หรือ
 (2) กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
 รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชำติ อำจสั่งเพิกถอนฐำนะ 

กำรอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง หรือส่ังให้ผู้นั้นอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทยต่อไปก็ได้ 
ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงควำมมั่นคง ประโยชน์ของรัฐ และสิทธิมนุษยชนประกอบกัน

 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2560

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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เล่ม 134 ตอนพิเศษ 85 ก รำชกิจจำนุเบกษำ 17 สิงหำคม 2560

หมำยเหต ุ:- เหตผุลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่ำตรำ 7 ทว ิวรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัิ

สัญชำติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผู้เกิด                     

ในรำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทยจะอยู่ในรำชอำณำจักรไทยในฐำนะใด ภำยใต้เงื่อนไขใดให้เป็นไป 

ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนรู้

พ.ศ. 2555

_____________________

 
 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ      
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำต ิ
พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมำยท่ีมีบทบัญญัติบำงประกำร เกี่ยวกับกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล 
ซึ่งมำตรำ 29 ประกอบกับมำตรำ 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอำศัย 
อ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
 “ศนูย์กำรเรยีน” หมำยควำมว่ำ สถำนทีเ่รยีนท่ีองค์กรชมุชนหรอืองค์กรเอกชน จดัตัง้ขึน้เพือ่จดักำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำนโดยไม่แสวงหำก�ำไรตำมกฎกระทรวงนี้ 
 “องค์กรชุมชน” หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลซ่ึงประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภำวะจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน           

ที่มีภูมิล�ำเนำหรือถิ่นที่อยู ่อำศัยประจ�ำอยู ่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกันด�ำเนินกำรในลักษณะเป็นองค์กร                    
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินกิจกรรมท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ไม่แสวงหำก�ำไร และมีที่ต้ังอยู่ในท้องที่เดียวกัน       
กับศูนย์กำรเรียนนั้น 
 “องค์กรเอกชน” หมำยควำมว่ำ สมำคม มลูนธิ ิหรอืองค์กรทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล
หรือเป็นส่วนงำนหรือโครงกำรในองค์กรนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์      
ไม่แสวงหำก�ำไร และมีที่ตั้งหรือมีส่วนงำนหรือโครงกำรรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียนนั้น 
 “ผู้จัดกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำให้จัดตั้งศูนย์กำรเรียน 
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 
 “ส�ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่
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 ข้อ 2 องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนอำจจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบ 
หรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กำรเรียนส�ำหรับผู้ซึ่งขำดโอกำสในกำรเข้ำศึกษำในระบบ 
โรงเรียนปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีควำมยืดหยุ ่นคล่องตัว และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียนน้ัน 
โดยให้ยึดหลักดังต่อไปนี้ 
 (1) มุ่งเรียนรู้จำกสถำนที่จริง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 (2) กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ใช้หลักสูตรที่ศูนย์กำรเรียนได้พัฒนำขึ้น 
 ศูนย์กำรเรียนตำมวรรคหนึ่งอำจจัดกำรศึกษำแบบคละชั้นและอำยุหรือจัดให้มีกำรศึกษำร่วมกับ 
สถำนศึกษำอื่นโดยมีข้อตกลงร่วมกันและเทียบโอนผลกำรเรียนซึ่งกันและกันได้ 
 ข้อ 3 แบบค�ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนขององค์กรชุมชนต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อองค์กรชุมชน 
 (2) รำยละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญชำติ อำยุ ที่อยู่ และอำชีพ 
 (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 
 (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน   
 (5) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กรชุมชน 
 (6) ผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กรชุมชน

 รำยกำรตำม (2) และ (3) ต้องได้รบักำรรบัรองจำกสมำชกิในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนุติิภำวะ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบคน
 ข้อ 4 แบบค�ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนขององค์กรเอกชนต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อองค์กรเอกชน   
 (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 
 (4) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กรเอกชน  
 (5) ผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กรเอกชน   
 (6) หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐำนกำรเป็นส่วนงำน หรือโครงกำร           
ในองค์กรนิติบุคคล 
 ข้อ 5 องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซ่ึงประสงค์จะจัดตั้งศูนย์กำรเรียน ให้ยื่นค�ำขอเป็นหนังสือ              
ต่อส�ำนักงำนพร้อมทั้งแนบแบบค�ำขอตำมข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี และแผนกำรจัดกำรศึกษำของ 
ศูนย์กำรเรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนนั้นได้ร่วมจัดท�ำกับส�ำนักงำนหรือสถำนศึกษำที่ส�ำนักงำน 
มอบหมำย 
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 แผนกำรจัดกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อศูนย์กำรเรียน 
 (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน
 (3) ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 
 (4) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 
 (5) ระดับกำรศึกษำที่จัดในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 
 (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 (7) ระบบประกันคุณภำพภำยใน
 (8) รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน 
 (9) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียน 
 ข้อ 6 เมื่อส�ำนักงำนให้ควำมเห็นชอบค�ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน และแผนกำรจัดกำรศึกษำแล้ว 
ผู้จัดกำรศึกษำจึงจะด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ส�ำนักงำนได้ให้ควำมเห็นชอบแล้วต้องได้รับอนุญำต 
จำกส�ำนักงำน 
 ข้อ 7 ในกรณีท่ีองค์กรเอกชนเป็นนติิบคุคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบยีนในประเทศไทย ผูเ้รยีนในศนูย์กำรเรยีน    
ต้องมีคุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศก�ำหนด 
 ในกำรพิจำรณำค�ำขออนุญำตจัดต้ังศูนย์กำรเรียนขององค์กรเอกชนตำมวรรคหนึ่ง ให้ด�ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ�ำนวนไม่เกินห้ำสิบคน ให้ส�ำนักงำนเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

 (2) ศูนย์กำรเรียนที่มีผู ้เรียนจ�ำนวนเกินกว่ำห้ำสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน ให้ส�ำนักงำนเสนอ                    
ให้คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 
 (3) ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ�ำนวนเกินกว่ำหนึ่งร้อยคน ให้ส�ำนักงำนเสนอให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำนเป็นผู้พิจำรณำอนุญำตในกรณีกำรขออนุญำตจัดตั้งศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ�ำนวนเกินกว่ำห้ำสิบคน 
รำยกำรในแผนกำรจัดกำรศึกษำตำมข้อ 5 (3) (5) (6) (7) และ (8) ต้องเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรศึกษำ             
ขั้นพื้นฐำนประกำศก�ำหนด 
 ให้น�ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตให้จัดตั้งศูนย์กำรเรียนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับกับ
กำรพิจำรณำค�ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ได้รับอนุญำตแล้วโดยอนุโลม
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 ข้อ 8 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียนตำมข้อ 5 (9) อย่ำงน้อยต้องก�ำหนดให้ 
คณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบด้วยผู้จัดกำรศึกษำหรือผู้แทน ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในกรณีที่ศูนย์กำรเรียนใดไม่อำจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน ให้คณะกรรมกำรแต่งต้ังผู้แทนชุมชนท่ีศูนย์กำรเรียน 
ตั้งอยู่เป็นกรรมกำรแทนได้
 ข้อ 9 ให้คณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียนท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ของศนูย์กำรเรยีนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรจดักำรศกึษำของผู้จัดกำรศึกษำและสอดคล้องกบันโยบำยกำรศกึษำ 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ และดูแลระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 
กำรศึกษำ
 ข้อ 10 กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ให้ด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 (1) กำรวดัผลและประเมนิผลผูเ้รยีนของกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ให้ศนูย์กำรเรยีน
วดัผลและประเมินผลตำมสภำพจริงของพัฒนำกำรของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 (2) กรณีท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับสถำนศึกษำอื่น ให้มีกำรวัดผลและประเมินผลร่วมกัน ในกรณีที่ 
มีกำรเลิกศูนย์กำรเรียน หรือผู้เรียนจำกศูนย์กำรเรียนประสงค์จะเข้ำศึกษำในโรงเรียน ให้น�ำผลกำรเรียนรู้ที่ 
สะสมไว้มำเทียบโอนผลกำรเรียนตำมระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนด
 ข้อ 11 ให้ศูนย์กำรเรียนออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำแก่ผู้เรียนหรือผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกศูนย์กำรเรียน        
ว่ำได้ศึกษำหรือส�ำเร็จกำรศึกษำภำยใต้กำรก�ำกับและกำรรับรองของส�ำนักงำนแล้วแต่กรณี ตำมหลักสูตร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ข้อ 12 ให้ศูนย์กำรเรียนจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและสภำพปัญหำที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ           
ให้ส�ำนักงำนทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ข้อ 13 ศูนย์กำรเรียนอำจได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนเงินอุดหนุนจำกรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือองค์กรเอกชนอื่นส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำได้ 
 ข้อ 14 ส�ำนักงำนมีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ ค�ำแนะน�ำ และควำมรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน ด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนกำรบริหำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และด้ำนอื่นแก่ผู ้จัดกำรศึกษำ รวมทั้งให้กำรพัฒนำทักษะควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน ตลอดจนด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนแก่ผู้เรียน
ในศูนย์กำรเรียน ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรเทียบโอน ผลกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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หน้ำ 39

เล่ม 129 ตอนที่ 101 ก รำชกิจจำนุเบกษำ 19 ตุลำคม 2555

 ข้อ 15 ศูนย์กำรเรียนเลิกด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส�ำนักงำนอนุญำตให้เลิกตำมค�ำขอของผู้จัดกำรศึกษำ 
 (2) ส�ำนักงำนมีค�ำสั่งให้เลิกเพรำะเหตุท่ีศูนย์กำรเรียนหยุดด�ำเนินกำรเกินกว่ำหนึ่งปีโดยไม่มีเหต ุ
อนัสมควร หรอืกำรด�ำเนนิกำรของศนูย์กำรเรียนขัดต่อวตัถปุระสงค์ของศนูย์กำรเรียน ขดัต่อกฎหมำยเป็นภยัต่อ
เศรษฐกิจหรือควำมมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
 เมือ่มกีำรเลกิศนูย์กำรเรยีนตำมวรรคหนึง่แล้ว ให้ส�ำนกังำนแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูจ้ดักำรศกึษำทรำบภำยใน
สำมสิบวัน และให้ผู้จัดกำรศึกษำรวบรวมหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนนั้น        
มอบให้แก่ส�ำนักงำน
 ข้อ 16 กำรเลิกศูนย์กำรเรียน ให้ผู้จัดกำรศึกษำร่วมกับส�ำนักงำนจัดหำศูนย์กำรเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน 
แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้ำเรียนในสถำนศึกษำอื่น
 ข้อ 17 ให้ส�ำนักงำนเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่ำง ๆ จำกรัฐที่ยังเหลืออยู ่ในรอบป ี
จำกศูนย์กำรเรียนที่เลิกตำมข้อ 15 เพื่อน�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน
 ข้อ 18 องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนที่ส�ำนักงำนมีค�ำส่ัง 
ให้เลิกศูนย์กำรเรียนตำมข้อ 15 (2) จะขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนอีกมิได้                                
                                                                  
 ให้ไว้  ณ  วันที่  5  ตุลำคม  พ.ศ.  2555 

 ศำสตรำจำรย์สุชำติ  ธำดำธ�ำรงเวช 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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หน้ำ 40

เล่ม 129 ตอนที่ 101 ก รำชกิจจำนุเบกษำ 19 ตุลำคม 2555

หม�ยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนซ่ึงมีควำมประสงค์และมีควำมพร้อมเข้ำมำ

ช่วยเหลอืรฐัในกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนในรปูแบบกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอัธยำศัย โดยรัฐจะ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอันจะท�ำให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพเท่ำเทียมกับกำรศึกษำ 

ในรูปแบบอื่น สมควรก�ำหนดให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย ์

กำรเรียน จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



243



244

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร

ที่ สป  546 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคล 

ที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย

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

 ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรได้ด�ำเนนิกำรตำมมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่5 กรกฎำคม 2548 ในกำรจดักำร

ศกึษำแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐำนทำงทะเบยีนรำษฎรหรือไม่มสัีญชำติไทย โดยได้ออกระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำร

ว่ำด้วยกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 และจัดท�ำคู ่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับ 

กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย เพื่อให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ

และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำน 

ทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย นั้น 

 เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้เท่ำเทียมและเป็นธรรม 

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของประเทศและบริบทของพ้ืนท่ี และเป็นกำรปรับปรุงคู่มือและแนวทำงปฏิบัต ิ

ในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น
 1. รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยประเสริฐ บุญเรือง) ที่ปรึกษำ

 2. หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ

 3. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประธำน

 4. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อนุกรรมกำร

 5. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ อนุกรรมกำร



245

 6. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อนุกรรมกำร

 7. ผู้แทนส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อนุกรรมกำร

 8. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน อนุกรรมกำร

 9. ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมกำร

 10. ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ อนุกรรมกำร

 11. ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข อนุกรรมกำร

 12. ผู้แทนส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ อนุกรรมกำร

 13. ผู้แทนกองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน อนุกรรมกำร

 14. ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อนุกรรมกำร

 15. ผู้แทนส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ อนุกรรมกำร

 16. ผู้แทนส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน กรมกำรปกครอง อนุกรรมกำร

 17. ผู้แทนส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง อนุกรรมกำร

 18. ผู้แทนส�ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร อนุกรรมกำร

 19. ผู้แทนส�ำนักนิติกำร ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร อนุกรรมกำร

 20. นำยสุรพงษ์ กองจันทึก อนุกรรมกำร

 21. นำงศิรำพร แก้วสมบัติ ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน อนุกรรมกำร

 22. นำงอธิตำ ออร์เรลล์ ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยแรงงำนข้ำมชำติกลุ่มกำรศึกษำ   อนุกรรมกำร

  องค์กร World Education

 23. นำงรจนำ สินที หัวหน้ำกลุ่มโครงกำรพระรำชด�ำริ อนุกรรมกำร

  ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และเลขำนุกำร

 24. นำยบุญชื่น  วิบูลย์ หัวหน้ำกลุ่มยำเสพติดและควำมมั่นคง กรรมกำรและ

  ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 25. นำงสำวชญำภรณ์ เที่ยงไธสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำรและ

  ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 26. นำยวุธจักร พันธุ์สมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและ

  ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร

 27. นำงสำวนันท์นภัส เขียวเกษม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร กรรมกำรและ

  ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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อำ�น�จหน้�ที่

 1. ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร 

หรือไม่มีสัญชำติไทย ให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎ ระเบียบ สถำนกำรณ์ และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

 2. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์คู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐำน         

ทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย

 3. แต่งตั้งคณะท�ำงำนตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

 4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรมอบหมำย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่ 25  เดือน เมษำยน พ.ศ.  2560

 (นำยประเสริฐ  บุญเรือง)

 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติรำชกำรแทน

 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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1. นำยชัยชำญ  ช่วยโพธิ์กลำง ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ สป.ศธ.

2. นำงรจนำ  สินที หัวหน้ำกลุ่มโครงกำรพระรำชด�ำริ ส�ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ สป.ศธ.

3. นำงสำวชญำภรณ์  เที่ยงไธสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร สป.ศธ.

4. นำงสำวนันท์นภัส  เขียวเกษม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร สป.ศธ.

5. นำยวุธจักร  พันธุ์สมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร สป.ศธ.

6. นำงสำวยุวดี  นุ่มฤทธิ์ เจ้ำหน้ำที่โครงกำร สป.ศธ.

7. นำยสดำยุทธ  นักดนตรี เจ้ำหน้ำที่โครงกำร สป.ศธ.

8. นำยสุรพงษ์  กองจันทึก นักวิชำกำรอิสระ

9. นำงอธิตำ  ออร์เรลล์ เจ้ำหน้ำที่รณรงค์ด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ World Education

10. นำงศิรำพร  แก้วสมบัติ ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

11. นำยชัยวัฒน์  อินต๊ะ ผู้ประสำนงำนโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเด็กต่ำงด้ำว World Education

12. นำงสำวยุพำพัชญ์  ศุชญำพันธุ์ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำเด็กต่ำงด้ำว World Education

13. นำงพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ผอ. กลุ่มพัฒนำและส่งเสริม ฯ ส�ำนักวิชำกำร ฯ สพฐ.

14. นำงนงค์นุช  โอวำทชัยพงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ สพฐ.

15. นำงสำววัณณพร  ชัยชนะ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร สพฐ.

16. นำงสำวพนิดำ  วิมำนรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร สอศ.

17. ว่ำที่ ร.ต.หญิงรัตติกำล  เกียรติบำล ลูกจ้ำงชั่วครำว สอศ.

18. นำงสุรีย์  ยูนุช นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร สกอ.

19. นำงสำวพัชรำ  อุดมผล นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร สกอ.

20. นำงสำวฐิตำพร  จินตะเกษกรณ์ ครูช�ำนำญกำรพิเศษ กศน.

21. นำยกิตติพงศ์  จันทวงศ์ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร กศน.

22. นำงสำวยุพิน  ขมินทกูล นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ สช.

23. นำงสำวศิริมำ  ไทรแก้ว นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ สช.

24. จ่ำสิบต�ำรวจเพชร จันทร์แทน นิติกรช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักนิติกำร สป.ศธ.

25. นำยอนุเดช  ปุรณะวิทย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร ศธจ.แม่ฮ่องสอน

26. นำงสำวสำลิณี  บุญทวี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนแม่ก๋อน

27. นำงสำวกิ่งกำญจน์  กำวรรณ ครูช�ำนำญกำรโรงเรียนบ้ำนในสอย

28. นำงสำวภัทรำนิษฐ์  แก้วจันทร์เพชร นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร สพป.ตำก เขต 2

ร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมโครงก�รจัดทำ�คู่มือและแนวปฏิบัติสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�

แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐ�นทะเบียนร�ษฎรหรือไม่มีสัญช�ติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560) 

ระหว่�งวันที่ 19 - 20 มิถุน�ยน 2560 ณ โรงแรมผึ้งหว�น รีสอร์ท แอนด์ สป� จ.ก�ญจนบุรี
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29. นำงนฤวรรณ  ฉิมผึ้งพะเนำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป. ตำก เขต 1

30. นำงพรทิพย์  กลิ่นจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ศธจ.ตำก

31. นำงสำววิไลรัตน์  คันธำวัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ศธจ.กำญจนบุรี

32. นำงเบญจมำศ  วัยนิพิฐพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนห้วยกบ

33. นำงสำวสรำพร  เจริญสุข ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้ำนเหมืองแร่อีต่อง)

34. นำงสำลินี  อุดมผล ศึกษำนิเทศน์ ศธจ.กำญจนบุรี

35. นำยธวัช  กำรกุศล นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ศธจ.จันทบุรี

36. นำงสำวบงกช  พูลเกษม นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ  สพม. 17

37. นำยณัฐพงษ์  วงษ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้ำนแหลม

38. นำงพยอม  ใจสะอำด นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ ศธจ.สระแก้ว

39. นำยบรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ ผอ.โรงเรียนบ้ำนแสนสุข

40. นำยอำนนท์  หันทยุง ผอ.โรงเรียนอนุบำลคลองหำด

41. นำงสำวสมศรี  ตันบี้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศธจ.ระนอง

42. นำงสำวกิ่งแก้ว  บ�ำรุงรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ระนอง

43. นำยธีรวุฒิ  บุญโสภำส ผอ.โรงเรียนบ้ำนเกำะสินไห

44. นำยประสำร  สำรวงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดศรีสุทธำรำม

45. นำยอภิวัฒ  บุญภมร ผอ.โรงเรียนวัดศิริมงคล

46. นำงสำวพัชรศิฐี  ยุทธนำ นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันกำรพลศึกษำ

47. นำงสำวพรพิมล  ผสมมี นักจัดกำรงำนทั่วไป สถำบันกำรพลศึกษำ

48. นำงสำวเอมอร  เสือจร นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

49. นำงสำวโชติมำ  จ�ำปำทอง นักวิชำกำรศึกษำ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

50. ร.ต.ท.หญิง มลฤดี  พลเดชำ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

51. ด.ต. สุนทร  ลำยประหยัด ผอ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

52. นำยยุทธศักดิ์  แก้วพระพำน นักวิเทศน์สัมพันธ์ช�ำนำญกำร สนง.พระพุทธศำสนำแห่งชำติ

53. นำงพิชชำวริน  ชนะคุ้ม นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร สนง.พระพุทธศำสนำแห่งชำติ

54. นำงสำวพิมพ์พิชชำ  สุจินพรัหม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส�ำนักกำรศึกษำ กทม.

55. นำงสำวจุฑำมณี  ศรีสุวรรณ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส�ำนักกำรศึกษำ กทม.

56. นำงสำวแอน  อนันตรสุชำติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กระทรวงสำธำรณสุข

57. นำงสำวปิยวรรณ  เนตรทิพย์ นักวิชำกำรแรงงำนช�ำนำญกำร กระทรวงแรงงำน

58. นำยสุมำตย์  เพชรเขำทอง เจ้ำพนักงำนปกครองช�ำนำญกำร ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง





พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๑


