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คำ�นำ�
กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทุกคนควรจะมีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
และชีวติ ให้ดขี นึ้ ได้เรียนรูภ้ าษาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศโดยไม่จำ� กัด
เชื้อชาติและภาษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2522
และประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 เมื่อด�ำเนินการได้ในระยะหนึ่งจึงเก็บข้อมูลจากการน�ำไปปฏิบัติที่ยังเป็นปัญหา
และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็ น ชอบให้ จั ด การศึ ก ษาแก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรหรื อ
ไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยประกอบด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน
จัดการศึกษาจึงได้รับไปด�ำเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องใช้หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/777
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ล) 8990
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ประกอบด้วยเสมอ
โดยหลักการแล้วการรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยทุกประการ ทั้งการรับเข้าเรียนและการออกหลักฐานการศึกษา เพื่อให้
การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาแก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดท�ำคู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2552 และฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎหมายและเนื้อหา เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่
ไม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำ� หรับผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ และเป็นเครื่องมือให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน ต่อไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2560
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บทที่ 1
สิทธิทางการศึกษาของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร
หรือไม่มีสัญชาติไทยกับนโยบายของประเทศไทย

1.1 บทน�ำ : ความเป็นมา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัสต่อคณะรัฐมนตรี
ที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนี้ คือ
ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นประเทศเขามีมานานแล้ว แต่กไ็ ม่เป็นคนไทย คือ เขาไม่ถอื ว่าเป็นคนไทยแท้จริงเขาอยู่
และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่า
ถ้ า หากว่ า มี ค นที่อยู่ในเมืองไทย และก็มีความน้ อ ยใจมาก ไม่ มี ใครเอาใจใส่ ก็ จะท� ำ ให้ ความมั่ นคงของ
ประเทศด้อยไป...”
พระราชด�ำรัส สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย และการไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อคนอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย นอกจากจะเป็นความลํ้าหน้าในความเป็นสากลอย่างแท้จริงของสิทธิมนุษยชนแล้ว
ยังเป็นบทพิสูจน์ที่ดีในความจริงใจของรัฐบาลไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาคมโลก
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 ดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ในค�ำปรารภ และข้อ 1 ในส่วนต้นของปฏิญญา ดังนี้
ค�ำปรารภ :
“ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจ�ำตัว และสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของสมาชิก
ทัง้ ปวงแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในภิภพ ด้วยเหตุทกี่ ารเฉยเมย
และดูหมิ่นเหยียดหยามสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดการกระท�ำอันป่าเถื่อนโหดร้าย ทารุณ ซึ่งได้กระทบกระเทือน
มโนธรรมของมนุ ษ ยชาติ อ ย่ า งรุ น แรง และโดยเหตุ ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศปณิ ธ านอั น สู ง สุ ด ของสามั ญ ชนว่ า
ถึงวาระแห่งโลกแล้วที่มนุษย์จะมีเสรีภาพในการพูดและในความเชื่อถือ รวมทั้งมีเสรีภาพจากความกลัว
และความต้องการ”
ข้อ 1 :
“มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายเกิ ด มามี อิ ส ระเสรี แ ละเสมอภาคกั น ในเกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ ต่ า งมี เ หตุ ผ ลและ
มโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ได้ให้การรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
“ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะมีได้ก็ต่อเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลกได้รับความคุ้มครอง
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา
และวัฒนธรรม

2

รัฐบาลไทยตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวรวมทั้งหน้าที่ของรัฐเองที่ต้องปกป้องและธ�ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์แม้บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสัญชาติไทย อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติก็มิใช่เรื่องง่ายเนื่องจากสิทธิ
บางเรื่องของบุคคลบางกลุ่มบางจ�ำพวกอาจได้รับการคุ้มครองไม่เท่ากันไม่ว่าจะโดยกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือภายในประเทศ โดยอาจขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมาย อายุ และเพศ เช่น เด็กอาจต้องได้รับความคุ้มครอง
มากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากความรู้ผิดชอบนั้นยังไม่เท่าผู้ใหญ่ ผู้หญิงก็ควรได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษเนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่เปราะบางในการที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือผู้ที่เกิดในประเทศไทยก็ควรได้รับสิทธิที่จะพัฒนา
สถานะให้ได้รับสัญชาติไทยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย เป็นต้น
ปัญหาสถานะทางกฎหมายของบุคคลในประเทศไทยเป็นอีกปัญหาทีเ่ รือ้ รังมานาน อันสืบเนือ่ งจากปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศเพือ่ นบ้านของไทยทีท่ ำ� ให้มบี คุ คลสัญชาติอนื่ เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
บ้างก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศเดิมของตนได้อีกต่อไป บ้างก็ตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย ปัญหาการขาด
ความรูค้ วามเข้าใจถึงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและความส�ำคัญในการมีสถานะ
บุคคลของกลุ่มชนบนพื้นที่สูงกลุ่มคนชายขอบ และตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ท�ำให้บุคคลจ�ำนวนมากตกส�ำรวจ
จากทางราชการ ปัญหาขาดการวางแผนและการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรทีด่ ี ปัญหากฎหมายไทยหลายฉบับ
ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมไปถึงแนวนโยบายของรัฐบาลไทยทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนาสถานะ
ของบุ ค คลที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย นอกจากนี้ ยั ง รวมไปถึ ง ปั ญ หาที่ ทั่ ว โลกก� ำ ลั ง ประสบในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ห รื อ
โลกไร้พรมแดน คือ ปัญหาการย้ายถิ่นและการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ท�ำให้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
ในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ของกลุ่มคนเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการศึกษา สิทธิในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
หรือแม้กระทั่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าสถานภาพการด�ำรงชีวิตของบุคคลดังกล่าวไม่เอื้ออ�ำนวยต่อความมั่นคง
และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว
และรุนแรงหากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการยอมรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และการยอมรั บ ในสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของกลุ ่ ม คน
ดังกล่าว น�ำมาสู่การจัดท�ำยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ 18 มกราคม 2548
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1.2	ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การและแก้ ไขปั ญ หาสถานะ และสิทธิ
ของบุคคล
1.2.1 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
(มติสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อ 12 มกราคม 2548 / มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 มกราคม 2548)
1. ความส�ำคัญของปัญหา
		 1.1 ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย
หลายกลุ่ม ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีทั้งในส่วนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมแต่ตกส�ำรวจจากทางราชการ และกลุ่มที่อพยพมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหตุผลทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความไม่ปลอดภัยในชีวิต โดยบางส่วนไม่สามารถ
ส่งกลับประเทศต้นทางได้จ�ำนวนประมาณ 1-2 ล้านคนเศษ และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ�ำนวนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
สถานภาพการด�ำรงชีวิตของบุคคลดังกล่าวไม่เอื้อต่อความมั่นคงและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น หากปล่อยไว้
โดยไม่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวอย่างรุนแรงโดยผลกระทบดังกล่าว
ไม่จำ� กัดเฉพาะทีจ่ ะเกิดจากกลุม่ บุคคลกลุม่ นีโ้ ดยตรงเท่านัน้ แต่จะรวมถึงกลุม่ บุตรหลานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภายหลังซึง่
จะมีปัญหาด้านสังคมตามมา อันจะเป็นการเพิ่มความรุนแรงของสภาพปัญหาให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
		 1.2 อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่ า่ นมาแม้ทางราชการจะได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มี
ความคืบหน้าไประดับหนึ่ง แต่การแก้ไขปัญหายังขาดวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ และยังคงมีปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินการอีกหลายประการ อาทิ ปัญหาในเรื่องกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
รวมถึงปัญหาในเรือ่ งทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน จึงจ�ำเป็นทีท่ กุ ฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
		 1.3 การก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้พื้นฐานของการยอมรับ
ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ และการยอมรับในสิทธิขนึ้ พืน้ ฐานของคนกลุม่ ดังกล่าว โดยจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ที่เหมาะสมครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง จะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. กรอบความคิดในการก�ำหนดยุทธศาสตร์
		 2.1 แนวทางตามพระราชด� ำ รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รงมี ต ่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ว่า “...ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ
เขาไม่ถอื ว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยูแ่ ละเกิดในเมืองไทย แต่กไ็ ม่ได้รบั ประโยชน์ของความเป็นไทย สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ที่
จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในเมืองไทย และก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่
ก็จะท�ำให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป...”
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		 2.2 แนวคิดยุทธศาสตร์สนั ติวธิ เี พือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ บนพืน้ ฐานของการยอมรับความจริง
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ทัศนคติที่ดีต่อกัน และตระหนักในคุณค่าความหลากหลาย
ของความคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
		 2.3 หลักการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและความมั่นคงของชาติ
		 2.4 การยอมรับความจริงว่ามีกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบางกลุ่มที่ไม่สามารถส่งกลับไปยัง
ประเทศต้นทางได้ การบริหารจัดการจึงอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างหลักสิทธิมนุษยชน ความมั่นคง
ของมนุษย์ และความมั่นคงของชาติ
		 2.5 การรั บ รองสถานะบุ ค คลตามกฎหมายไทยแก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
และให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ผูกพันประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ
		 2.6 ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทัง้ ในปัจจุบนั และป้องกันปัญหาในอนาคตโดยมีแนวทางการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบชัดเจนและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
		 2.7 การมีฐานข้อมูลกลุม่ บุคคลเป้าหมายทีช่ ดั เจนอันจะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และการมีเอกสารแสดงตนเพื่อการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานระหว่างรอการพิสูจน์สถานะ
		 2.8 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศและประเทศต้นทาง
เข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมมือในการแก้ปัญหา
3. วัตถุประสงค์
		 3.1 เพื่อเร่งรัดก�ำหนดสถานะที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มคนที่ไม่มีสถานะชัดเจน หรือมีสถานะที่
ไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิในการพัฒนาที่เหมาะสมตามศักยภาพของตน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึง
สิทธิที่พึงได้รับและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้
ตามศักยภาพที่ตนมี
		 3.2 เพื่อให้การคุ้มครองดูแลด้านสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะใด ๆ สามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลทั้งทางด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ไม่เกิดปัญหา ผลกระทบต่อ
ประเทศในระยะยาวในทุกด้าน รวมทั้งน�ำไปสู่การตัดสินใจทางนโยบายเพื่อก�ำหนดสถานะ และสิทธิรองรับ
ที่เหมาะสม
		 3.3 เพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลอย่างเป็นระบบ ไม่ส่งผลกระทบ
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
		 3.4 เพื่อปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐให้ลดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ จนส่งผลให้เกิด
การปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ บุคคลดังกล่าวในเชิงลบ อาทิ การมีทศั นคติวา่ บุคคลไร้สถานะส่วนใหญ่จะเกีย่ วพันกับพฤติกรรม
ในการลักลอบค้ายาเสพติดหรือตัดไม้ท�ำลายป่า การมองว่าบุคคลไร้สถานะเป็นภาระที่สังคม จะต้องคอยดูแล
เป็นต้น
		 3.5 เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านโดยสุ จ ริ ต ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ
ในการปฏิบัติงานและลดโอกาสในการแสวงประโยชน์โดยทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
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		 3.6 เพื่ อ ป้ อ งกั น การอพยพเข้ า มาใหม่ ข องกลุ ่ ม คนที่ ไ ม่ มี ส ถานะ โดยการก� ำ หนดมาตรการ
ด�ำเนินการเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ส่งผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน ภาพลักษณ์ของประเทศ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
4. ยุทธศาสตร์
		 4.1 ยุทธศาสตร์การก�ำหนดสถานะ
			 4.1.1 ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบี ย นประวั ติแ ละเอกสารแสดงตนส� ำ หรั บบุ ค คลที่ ไ ม่ มี ชื่ อ อยู ่
ในทะเบียนราษฎรเพื่อให้ทราบที่มาและสถานะการด�ำรงอยู่ของคนกลุ่มนี้ อันจะน�ำไปสู่การพิจารณาก�ำหนด
สถานะที่เหมาะสม
			 4.1.2 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากลั่นกรองค�ำร้องขออนุมัติสถานะ
โดยการลดกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาที่ซ�้ำซ้อน รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจที่เกินส่วนของเจ้าหน้าที่
		
4.1.3 ก�ำหนดกรอบการพิจารณาก�ำหนดสถานะให้แก่บคุ คลทีม่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งสถานะและสิทธิ
ดังนี้
				
1) กรณีบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศ
					 (1) ด�ำเนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บคุ คลทีม่ เี ชือ้ สายไทยทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นระบบ
ทะเบียนและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก�ำหนด
					 (2) ให้ สั ญ ชาติ ไ ทยแก่ บุ ต รที่ เ กิ ด ในประเทศไทยของคนต่ า งด้ า วตามข้ อ (1)
ที่ได้รับแปลงสัญชาติเป็นไทย หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้สืบสายโลหิตของบุคคลดังกล่าว
				
(3) ให้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่มีชื่อ
อยู่ในระบบทะเบียนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ต�่ำกว่า 10 ปี จนกลมกลืนกับสังคมไทย
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใด ๆ กับประเทศต้นทางตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการก�ำหนด
					 (4) ให้สัญชาติไทยแก่บุตรของคนต่างด้าวตามข้อ (3) ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก�ำหนด
				
2) กรณีเด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มสี ถานะทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมาย
					 (1) ให้ สั ญ ชาติ ไ ทยแก่ บุ ค คลที่ เ กิ ด หรื อ อาศั ย อยู ่ ใ นประเทศและจบการศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทั้งนี้ กระบวนการให้สัญชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
					 (2) ส�ำหรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้น�ำเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาก�ำหนดสถานะตามข้อ 1)
				
3) กรณีบุคคลที่ไร้รากเหง้าให้สัญชาติไทยแก่บุคคล ดังต่อไปนี้
					 (1) บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์และมีชื่ออยู่ในระบบ
ทะเบียนของทางราชการและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานอย่างน้อย 10 ปี จนกลมกลืนกับสังคมไทย
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก�ำหนด
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					 (2) บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่ได้รับสถานะเป็นบุตรบุญธรรมตามค�ำสั่ง
ของศาล เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
				
4) กรณีบุคคลที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
					 ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลซึ่งมีผลงาน/ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการกีฬา รวมทั้ง
ด้านอื่น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร
			
5) กรณี แรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ พ ม่ า ลาว และกั ม พู ช าที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย น
แต่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับให้ได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว
และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก�ำหนดสถานะตามข้อ 1) - 4) หากไม่สามารถก�ำหนดสถานะได้ให้น�ำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาสถานะโดยก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคประชาชนพิจารณาก�ำหนดแนวทางการให้สถานะที่เหมาะสมตามมาตรการ
ระยะยาวแนบท้ายยุทธศาสตร์นี้
				
6) กรณีคนต่างด้าวอื่น ๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) และไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
					 (1) ให้สทิ ธิการอาศัยอยูช่ วั่ คราวแก่กลุม่ คนต่างด้าวทัง้ ในส่วนทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน
ไว้แล้วและที่จะมีการส�ำรวจจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการขอรับสถานะตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ดังกล่าวและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ โดยบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคง
					 (2) ก�ำหนดให้ ค ณะอนุ ก รรมการซึ่ ง มี อ งค์ ประกอบจากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคประชาชน พิจารณาก�ำหนดแนวทางการให้สถานะทีเ่ หมาะสมดังปรากฏตาม
มาตรการระยะยาวแนบท้ายยุทธศาสตร์ เช่นเดียวกับกรณีในข้อ 5)
			 4.1.4 ให้ใช้แนวทางการให้สถานะก่อนและให้ดำ� เนินการถอนสถานะได้ในภายหลังตามกฎหมาย
ปกครองหากมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
			 4.1.5 มอบอ�ำนาจในการอนุมตั สิ ถานะลงไปสูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ รองรับในการด�ำเนินการ
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
			 4.1.6 เปิ ด โอกาสให้ ภ าควิ ช าการและองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอน
การพิจารณาค�ำร้องขอสถานะอย่างเป็นระบบในรูปของคณะกรรมการที่มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ
			 4.1.7 สร้างความเข้าใจทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการด�ำเนินการต่อกลุม่ คน
ที่ไม่มีสถานะและการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสมานฉันท์
		 4.2 ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
			 4.2.1 กรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนของทางราชการแต่ยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือค�ำร้องขอสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาก�ำหนดนโยบายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยด�ำเนินการเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
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			 4.2.2 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนให้ด�ำเนินการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติควบคุม
โดยในเบื้องต้นสมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จ�ำเป็นตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ในภายหลังเมื่อตรวจ
พบว่ามีภมู ลิ ำ� เนาทีช่ ดั เจนในประเทศต้นทางให้ดำ� เนินการส่งกลับ แต่ในกรณีไม่สามารถส่งกลับได้ หรืออยูร่ ะหว่าง
กระบวนการก�ำหนดสถานะ หรืออยู่ระหว่างการประสานประเทศต้นทางเพื่อตรวจสอบสถานะและภูมิล�ำเนา
ให้พิจารณาให้สิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันกับกรณี 4.2.1
		 4.3 ยุทธศาสตร์การด�ำเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่
			 4.3.1 ประสานความร่วมมือ กั บประเทศเพื่ อ นบ้ า นในการพั ฒ นาคนและชุ ม ชนชายแดน
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ถิ่นก�ำเนิด
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอพยพเข้ามาในเขตไทย
			 4.3.2 ใช้ประโยชน์จากบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในประเทศต้นทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน
เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาในประเทศไทย
			 4.3.3 เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการป้องกันและสกัดกั้นการเดินทางเข้ามาในประเทศ
อย่างไม่ถูกต้อง
			 4.3.4 เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทางทะเบียนโดยเฉพาะการแจ้งเกิด
และการย้ายถิ่นที่อยู่ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวบุคคลและการก�ำหนดสถานะในอนาคต
		 4.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
			 4.4.1 ก�ำหนดให้มมี าตรการรองรับการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการตามแนบท้ายยุทธศาสตร์นี้
			 4.4.2 ให้สำ� นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการอ�ำนวยการ ประสานงาน
ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์นี้
			 4.4.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานการด�ำเนินการร่วมกัน
เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
			 4.4.4 ให้มีคณะท�ำงานเฉพาะกิจ มีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งพิจารณาด�ำเนินการให้สถานะตามมาตรการเร่งด่วน
แนบท้ายยุทธศาสตร์นี้
			 4.4.5 ก�ำหนดแผนงาน/โครงการและสร้างระบบติดตามแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการประเมินผล
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายการด�ำเนินการที่ชัดเจน
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			 4.4.6 สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานะบุคคลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมถึงระดับอ�ำเภอและให้มีการจัดจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ รวมทั้ง
ชุดปฏิบัติการในอ�ำเภอและหน่วยเคลื่อนที่
			 4.4.7 ปรับทัศนคติของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บประเด็ น ด้ า น
สิทธิมนุษยชนโดยการใช้แนวทางตามยุทธศาสตร์สันติวิธีที่อยู่บนพื้นฐาน การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่เท่าเทียมกัน การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และการให้คุณค่าของความหลากหลายของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
			 4.4.8 ให้มีแนวทางบริหารจัดการอย่างโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุจริตมิให้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการ
			 4.4.9 ให้ประเทศเพื่อนบ้านเห็นความส�ำคัญในความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาบุคคล
ที่ไม่มีสถานะ และให้องค์กรระหว่างประเทศให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและ
ชุมชนชายแดนในประเทศต้นทาง
			 4.4.10 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อพยพเข้ามาใหม่และขบวนการ
น�ำพา
			 4.4.11 จัดล�ำดับความส�ำคัญของกลุ่มเป้าหมายตามความรุนแรงของปัญหา เพื่อเร่งรัด
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
5. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
		 5.1 มีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่มีประสิทธิภาพครบวงจร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดส�ำดับความส�ำคัญในการด�ำเนินการมีการมอบหมายการด�ำเนินการ
ที่ชัดเจน รวมทั้งก�ำหนดให้มีแผนงานและงบประมาณรองรับอย่างเหมาะสม และมีเป้าหมายชัดเจน รวมทั้ง
มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
		 5.2 ด�ำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ โดยภาคเอกชน
และภาคประชาชนให้เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
		 5.3 รายงานผลการด�ำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หมายเหตุ
		 ส�ำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจ�ำนวน 110,000 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงเพื่อรอการส่งกลับและ
แรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา) ที่ได้รับการจดทะเบียน และสามารถปรับเข้าสู่ระบบ การจ้างงาน
ที่ถูกต้อง โดยได้รับการยอมรับจากประเทศต้นทาง จะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้เฉพาะข้อ 4.1.1
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1.2.2 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
1. ความส�ำคัญของปัญหา
		 ปัจจุบันปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นปัญหาส�ำคัญที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับประเทศและ
ตกค้างอยู่ในประเทศไทยน�ำมาซึ่งปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตการถูกล่วงละเมิดสิทธิและปัญหาความมั่นคงต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสังคม
ในระยะยาวนอกจากนั้นยังมีส่วนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่อาศัยอยู่เกินก�ำหนดหรือไม่ยอมเดินทาง
กลับไปรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งที่พยายามลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อขายแรงงานโดยอาศัยช่องว่างของการอนุญาต
เข้าเมืองจุดอ่อนในการสกัดกัน้ ผลักดันและการติดตามตัวบุคคลของเจ้าหน้าทีท่ ำ� ให้บางส่วนตกเป็นเหยือ่ ขบวนการ
ค้ามนุษย์และเชื่อมโยงไปถึงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติน�ำมาซึ่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยชื่อเสียง
เกียรติภูมิและความมั่นคงของประเทศผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อประเทศไทย
ในปัจจุบันคาดว่ามีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 3 ล้านคน แยกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้
		 ประเภทที่ 1 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในห้วงเวลาต่าง ๆ รับรองสถานะ
ให้อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย ประกอบด้วย (1) กลุ่มที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานานจ�ำนวน 19 ชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งได้รับการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2542 (2) กลุ่มเด็กนักเรียน
(3) บุคคลไร้รากเหง้าและ (4) ผู้ท�ำคุณประโยชน์ซึ่งได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติภายใต้ยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในช่วงปี 2550 - 2552 จ�ำนวนรวมทั้งหมด 5.6 แสนคนโดยคนกลุ่มนี้
จะได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายกรณีมีเชื้อสายไทยจะได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย
ส�ำหรับบุตรที่เกิดในประเทศไทยสามารถยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก�ำหนดทั้งนี้ยังมีการส�ำรวจใหม่
ในช่วงปี 2552 - 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2552 อีกจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
อยู่ระหว่างประมวลผลและจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมาย
		 ประเภทที่ 2 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวและอยู่ระหว่าง
การแก้ปัญหา ซึ่งได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติในช่วงปี 2550 - 2552 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปั ญ หาสถานะและสิท ธิของบุคคลในฐานะกลุ ่ ม ที่ อ พยพเข้ า มาและอาศั ย อยู ่ ม านานซึ่ ง ไม่ ส ามารถเดิ นทาง
กลับประเทศต้นทางได้และตกค้างอยูใ่ นประเทศไทยจ�ำนวน 1.2 แสนคน ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบสถานะ
ที่ชัดเจนและเพิกถอนสถานะบุคคลแอบแฝง
		 ประเภทที่ 3 กลุ่มที่มีประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านความมั่นคงซึ่งมีนโยบายดูแลเป็นการเฉพาะ
จ�ำนวนประมาณ 2.1 ล้านคน กลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ คือ กลุม่ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาวและ
กัมพูชา) โดยเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การจดทะเบียนผ่อนผันให้ทำ� งานในปี 2554 ประมาณ 1.9 ล้านคนและมีแรงงานลักลอบ
อีกจ�ำนวนหนึง่ นอกจากนัน้ เป็นผูห้ นีภยั การสูร้ บจากพม่าในพืน้ ทีพ่ กั พิง 9 แห่ง บริเวณชายแดนไทย-พม่าประมาณ
1.2 แสนคน ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญารวมทั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนืออีกจ�ำนวนหนึ่ง
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		 ประเภทที่ 4 กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองทั่วไป หมายถึง กลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองรายใหม่ ซึ่งจากผล
การจับกุมส่งกลับบางปีมีจ�ำนวนถึง 2 - 3 แสนคน กลุ่มที่เข้าเมืองถูกต้องแต่อยู่อาศัยเกินก�ำหนดบางปี
มีจ�ำนวนถึง 4 - 5 หมื่นคน กลุ่มที่ถือบัตรผ่านแดนซึ่งอนุญาตให้เข้ามาเฉพาะพื้นที่ชายแดนแล้วไม่กลับออกไป
รวมทั้งกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศโดยการปลอมแปลงเอกสารเดินทางหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม
		 ประเด็นปัญหาผลกระทบที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 1) ผลกระทบด้านบวก การที่ประเทศไทยจ้างแรงงานต่างด้าว ฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศขยายตัวมากขึ้นสามารถทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนในบางประเภทกิจการโดยเฉพาะงานประเภท
3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ซึ่งคนไทยไม่ยอมท�ำ เช่น งานในภาคอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมง ซึ่งต้องใช้แรงงานในการผลิตอย่างเข้มข้นหากมองผลดีด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจจากข้อมูล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อปี 2546 พบว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 4 แสนคน
จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64
		 2) ผลกระทบด้านลบ
			 (1) ด้านสังคม ปัญหาใหญ่ที่สุด คือ ปัญหาสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน
เริ่มจากสภาพการเข้าเมืองที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้น�ำไปสู่ปัญหาสถานะบุคคล
ของทั้งตัวเองและบุตรหลานที่เกิดขึ้นภายหลังการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการถูกกดขี่ข่มเหง ขูดรีด
การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ และการเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ปัญหาผลกระทบ
ด้านสังคมรองลงมา คือ ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะจากผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นแรงงาน
ต่างด้าว เนื่องจากมีจ�ำนวนมากอาศัยอยู่อย่างแออัด บางแห่งมีการรวมตัวเป็นชุมชนต่างด้าวขนาดใหญ่น�ำมาซึ่ง
ปัญหาอาชญากรรมปัญหาความไม่ไว้วางใจความขัดแย้งกับคนในพื้นที่นอกจากนั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นผู้หนี
ภัยจากการสู้รบจากพม่า ซึ่งอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนมีพฤติกรรมลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
การรับจ้างตัดไม้ท�ำลายป่า ท�ำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดจากผู้หลบหนีเข้า
เมืองประเภทอื่น ๆ ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ
			 (2) ด้านเศรษฐกิจ เกิดการพึง่ พาการใช้แรงงานต่างด้าวราคาถูกท�ำให้สว่ นหนึง่ ส่งผลกระทบต่อ
การจ้างแรงงานไทยและไม่สง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาฝีมอื ทักษะการท�ำงานรวมทัง้ ไม่พยายามพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยในการผลิตกระทบต่อความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว นอกจากนั้นการใช้แรงงานต่างด้าวโดยขาดการควบคุมดูแลคุ้มครองอย่างเหมาะสม ยังอาจท�ำให้
ไทยถูกกีดกันทางการค้า จากการใช้แรงงานผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
			 (3) ด้านสาธารณสุข ผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นภาระต่อภาครัฐในการรักษาพยาบาลตามหลัก
มนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนท�ำให้กระทบต่อการดูแลรักษาคนไทยในพื้นที่ นอกจากนั้น
ผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วนน�ำโรคติดต่อเข้ามาในไทย และการที่แรงงานมักอยู่อาศัย
อย่างแออัดผิดสุขลักษณะ น�ำมาซึ่งปัญหาสุขอนามัยสาธารณสุขและการคุมก�ำเนิด
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			 (4) ด้านการศึกษา จากนโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
หรือไม่มีสัญชาติสามารถเข้ารับการศึกษาได้จนจบการศึกษาภาคบังคับโดยรัฐจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราเดียวกันกับที่จัดสรรให้กับเด็กไทย (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 5 กรกฎาคม 2548)
ท�ำให้เกิดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องจัดหาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในสถานศึกษาจ�ำนวน 6 หมื่นคนเศษ
(ส�ำรวจในช่วงปี 2549 - 2551) กระทบต่อทัศนคติของคนไทยในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานเข้าเรียน
กับเด็กต่างด้าว รวมทั้งกระทบต่อคุณภาพในการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน
			 (5) ด้านการเมืองเกิดปัญหาการเรียกร้องขอมีสถานะและสิทธิ ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร
พัฒนาเอกชนนักวิชาการบางส่วนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสร้างความกดดันต่อภาครัฐ ปัญหาภาพลักษณ์
ทางลบด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในประชาคมโลก เนื่องจากมีกลุ่มคนบางกลุ่มแสวงประโยชน์จากกลุ่มคน
หลบหนีเข้าเมืองเหล่านีโ้ ดยเฉพาะขบวนการน�ำพาขบวนการค้ามนุษย์นายจ้างและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีล่ ว่ งละเมิดแรงงาน
นอกจากนั้นการที่ถูกจ�ำกัดสิทธิบางประการ เช่น การเดินทาง เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองมักเป็น
ประเด็นที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหยิบยกขึ้นโจมตีไทยในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ
			 (6) ปั ญ หาบริ เ วณชายแดนที่ ส�ำคั ญ คื อ ความหวาดระแวงของประเทศเพื่ อ นบ้ า น
จากการที่ผู้หลบหนีเข้าเมืองที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยบางส่วนเป็นกลุ่มต่อต้านหรือเป็นปฎิปักษ์ต่อรัฐบาลของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้งการเข้าไปปฏิบัติการ
ในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้นการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกองก�ำลังของประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้น
เป็นระยะก่อให้เกิดปัญหาการรุกล�ำ้ อธิปไตยและความไม่ปลอดภัยบริเวณชายแดน ท�ำให้มผี หู้ นีภยั การสูร้ บอพยพ
เข้ามาในประเทศไทยจ�ำนวนมาก เป็นภาระที่ไทยต้องดูแลควบคุมและมีปัญหาในการส่งกลับ
		 กรอบแนวคิดในการก�ำหนดยุทธศาสตร์
		 พิ จ ารณาก� ำ หนดทิ ศ ทางมาตรการที่ ชั ด เจนในการป้ อ งกั น และแก้ ป ั ญ หาผู ้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ ง
ทุ ก กลุ ่ ม ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ระบบสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นห้ ว งเวลาโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ผลกระทบด้านความมัน่ คงต่าง ๆ รวมทัง้ การดูแลสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติเมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2552
มีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในขณะนั้นเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความคิด
ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบแล้ว ดังนี้
		 1) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้ความสมดุลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจความมัน่ คงและสิทธิมนุษยชน
		 2) บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา
		 3) กระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการลงสู่ระดับพื้นที่อย่างเหมาะสม
		 4) ด�ำเนินการทั้งมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ
		 5) ป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่อย่างเป็นระบบ
		 6) จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
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3. วัตถุประสงค์
		 1) เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทย
		 2) เพือ่ ลดระดับความรุนแรงของปัญหา ลดผลกระทบด้านความมัน่ คงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยและกลุ่มที่
จะลักลอบเข้ามาใหม่
		 4.1 กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทย
			 1) กลุ่มที่อาศัยอยู่มานานและมีปัญหาในการส่งกลับส่วนหนึ่งมีความกลมกลืนกับสังคมไทย
และส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในอดีต ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ จ�ำนวน 19 กลุ่มรวมถึง
กลุม่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ 19 ชนกลุม่ น้อย/กลุม่ ชาติพนั ธุด์ งั กล่าว แต่ตกส�ำรวจและมีปญ
ั หาสถานะซึง่ ยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548) ก�ำหนดให้ส�ำรวจบุคคล
เป้าหมายเฉพาะที่อพยพเข้ามาจนถึง 18 มกราคม 2538 เพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติแยกประเภทตาม
ยุทธศาสตร์ ฯ และน�ำเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ
			 2) กลุม่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุม่ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
(พม่า ลาว และกัมพูชา)
			 3) กลุ่มที่มีปัญหาความมั่นคงเฉพาะ เช่น ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า ผู้หลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงญาและชาวเกาหลีเหนือ เป็นต้น
			 4) ผู้หลบหนีเข้าเมืองอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองถูกต้องแต่อยู่เกินก�ำหนดหรือไม่ยอมกลับ
ออกไปรวมทั้งกลุ่มที่เดินทางเข้ามาโดยปลอมแปลงเอกสารเดินทางหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม
		 4.2 กลุ่มที่จะลักลอบเข้ามาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่จะลักลอบเข้ามาเพื่อต้องการไปประเทศที่สาม และผู้ที่ต้องการเข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจ
ผิดกฎหมายในประเทศไทย
5. กลไกบริหารจัดการ ก�ำหนดให้มอี งค์กรบริหารจัดการทีช่ ดั เจนทัง้ ระดับชาติและระดับพืน้ ทีท่ สี่ ามารถ
ขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วมีเอกภาพ ดังนี้
		 5.1 กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการอ�ำนวยการบริหารยุทธศาสตร์แก้ปญ
ั หาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
ทั้งระบบมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการบริหารยุทธศาสตร์
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
		 5.2 กลไกระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ในรูปของคณะกรรมการบริหาร 5 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมการบริหารการแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดี
กรมการปกครองเป็นเลขานุการ 2) คณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลผูห้ ลบหนีเข้าเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขานุการ 3) คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

13

มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นเลขานุการ 4) คณะกรรมการบริหารการแก้ปญ
ั หา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นเลขานุการ และ 5) คณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลคนเข้าเมืองมีผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเป็น
ประธาน ผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเลขานุการ
		 5.3 กลไกระดับปฏิบตั ิ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานแก้ปญั หาผูห้ ลบหนีเข้าเมืองระดับภาค มีกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศผู้หลบหนีเข้าเมือง มีกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศแรงงานต่างด้าวมีกระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวมีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และศูนย์สารสนเทศคนเข้าเมืองมีส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
รับผิดชอบ
		 5.4 กลไกการประสานการปฏิบัติและรายงานผล มีกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรรับผิดชอบโดยมีการรายงานผลทุก 6 เดือน
6. สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย
รองรับ 4 ยุทธศาสตร์
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศไทย ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มดังนี้
		 กลุ่มเป้าหมาย 1 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานและ
กลับประเทศต้นทางไม่ได้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้
		 กลยุทธ์ที่ 1 การก�ำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและมีชื่อ
อยู่ในระบบทะเบียนราษฎร
		 ให้มีการเร่งรัดตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัว
จากทางราชการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 18 มกราคม
2548 , 20 กุมภาพันธ์ 2550 และ 3 พฤศจิกายน 2552) และคัดกรองบุคคลเพื่อด�ำเนินการ ดังนี้
		 1) กลุม่ เป้าหมายทีอ่ พยพเข้ามาจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2538 ให้เร่งรัดพิจารณาก�ำหนดสถานะ
ภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำหนดสถานะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 7 ธันวาคม 2553
		 2) กลุ่มที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ 19 มกราคม 2538 จนถึง 18 มกราคม 2548 หากมีหลักฐาน
และผ่านกระบวนการตรวจสอบชัดเจนว่าไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้และอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยติดต่อกัน
10 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัว ฯ ให้ก�ำหนดสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและบุตรที่เกิดในประเทศไทยสามารถยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทยตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
		 3) กลุ่มที่เข้ามาหลัง 18 มกราคม 2548 ให้ถือว่ามีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายที่ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้มีการประสานประเทศต้นทางอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรับกลับ
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		 กลยุทธ์ที่ 2 การก�ำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ก�ำหนดสถานะของทางราชการ
		
1) สิทธิดา้ นการศึกษา ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 รวมทัง้ พิจารณาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเข้ามีส่วนร่วม
		 2) สิทธิด้านสาธารณสุข พิจารณาก�ำหนดระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมโดยกลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
		 3) สิทธิดา้ นการประกอบอาชีพ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
		
4) สิทธิในการเดินทาง พิจารณาก�ำหนดพื้นที่ควบคุมเป็นระดับจังหวัดการก�ำหนดพื้นที่และ
การเดินทางออกนอกพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
		
5) สิทธิอื่น ๆ อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 กลยุทธ์ที่ 3 การทบทวนปรับปรุงพัฒนาก�ำหนดกฎหมาย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการก�ำหนดสถานะและสิทธิ
		 1) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ขจัดปัญหาอุปสรรคหรือการขัดกันของกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์
		 2) ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์กระบวนการในการพิสจู น์ตวั บุคคลการจัดท�ำทะเบียน
ประวัติการออกบัตรแสดงตนและการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎรและซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อความชัดเจนและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
		 3) พิจารณาปรับปรุงหรือทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก�ำหนดสถานะให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
		 กลุม่ เป้าหมาย 2 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ประกอบด้วย
4 กลยุทธ์
		 กลยุทธ์ที่ 1 การปรับนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
		 1) นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติควรเป็นมาตรการระยะสัน้ เฉพาะกิจ
การทีจ่ ำ� เป็นทางเศรษฐกิจไม่กระทบต่อการจ้างแรงงานไทยและสอดคล้องกับการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและการรักษาความมัน่ คงของชาติ รวมทัง้ การดูแลสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล
		 2) นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติควรด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการปรับ
โครงสร้างการผลิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและการผลิตแรงงานที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเพื่อยกระดับฐานการผลิตให้มีผลิตภาพสูงขึ้น (Productivity) และ
ลดการพึง่ พิงฐานการผลิตและอุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะ 3D ทีใ่ ช้แรงงานไร้ฝมี อื อย่างเข้มข้น (Intensive labour)
		 3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยควบคู่กับ
การส่งเสริมวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน
ต่างด้าวในระยะยาวโดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
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		 4) ให้มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน เพื่อน�ำไปสู่
การก�ำหนด ทิศทางการก�ำหนดนโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว
		 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติเพื่อการจ้างงานอย่าง
ถูกกฎหมาย
		 1) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติครอบคลุมเฉพาะบุคคลทีเ่ ป็นแรงงาน
ต่างด้าวและบุตรของแรงงานดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับการจดทะเบียนล่าสุดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 2) เพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติเพื่อปรับ
สถานภาพให้เป็นแรงงานที่ถูก ต้องตามกฎหมายให้ แล้ วเสร็จในเวลาที่คณะรัฐ มนตรี ก�ำ หนดโดยปรับปรุ ง
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้เกิดความรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมรวมทั้งพิจารณาสนับสนุนให้มีการเพิ่ม
จุดพิสูจน์สัญชาติในไทยให้มากขึ้น
		 3) หารือกับประเทศต้นทางในการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐบาล
ไทย-พม่าไทย-ลาวและไทย - กัมพูชา (MOU) รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สัญชาติและการน�ำเข้า
แรงงานเพือ่ ขจัดปัญหาอุปสรรคในการน�ำแรงงานเข้าสูร่ ะบบการจ้างงานทีถ่ กู ต้องและการน�ำเข้าแรงงานตาม MOU
รวมทั้งเร่งรัดความร่วมมือในการจัดระบบแรงงานมาเช้า - กลับเย็น และแรงงานตามฤดูกาลให้เป็นไปตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
		 4) หารือประเทศต้นทางในการพิจารณาขยายเวลาการอนุญาตท�ำงานให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่าน
การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ ละแรงงานที่ น� ำ เข้ า อย่ า งเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศและ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง เช่น อาจพิจารณาขยายเวลาการอนุญาตท�ำงานให้แรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์
สัญชาติเป็น 3 ปี ต่อได้อีก 2 ครั้งครั้งละ 1 ปี เป็นต้น แต่ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจะต้องกลับประเทศต้นทาง
อย่างน้อย 1 เดือนจึงจะสามารถกลับมาท�ำงานได้ใหม่เพื่อป้องกันการตั้งรกรากในประเทศไทย
		 5) พิจารณาให้มีการแลกเปลี่ยนแรงงานประเภทเดียวกันในสาขาที่มีความขาดแคลนอย่างแท้จริง
ได้แก่ สาขาก่อสร้างและสาขาประมง เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายเข้าท�ำงานในแหล่งหรือบริษัทอื่น
ในสาขาเดียวกันทีม่ คี วามต้องการแรงงานได้อย่างเป็นระบบโดยมีมาตรการควบคุมทีร่ ดั กุมตามระเบียบทีก่ ำ� หนด
		 6) ควบคุมให้นายจ้างต้องท�ำสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งก�ำหนดระยะเวลาการจ้างงานอัตรา
ค่าจ้างและการให้สวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวอย่างชัดเจนและให้นายจ้างรับผิดชอบจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับ
แรงงานต่างด้าวและแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบตามกฎหมายเพื่อการตรวจสอบและคุ้มครองดูแล
		 7) พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาแรงงานเพือ่ ป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการค้ามนุษย์ การควบคุมและจัดระเบียบแรงงานประมงที่สอดคล้องกับลักษณะของงานเป็นการเฉพาะ
โดยให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบ
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		 8) แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติในครั้งแรก เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องให้เจรจา
กับประเทศต้นทางให้พิสูจน์สัญชาติอีกครั้ง ในระหว่างนั้นแรงงานดังกล่าวรวมทั้งกลุ่มที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติให้ถือว่ามีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อท�ำงานได้จนถึง
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ส่วนกลุ่มที่สุดท้ายแล้วไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติให้ด�ำเนินการส่งกลับตามกฎหมาย
		 9) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจดทะเบียนที่ไม่ย่ืนขอพิสูจน์สัญชาติหรือไม่ไปพิสูจน์สัญชาติ
ให้ด�ำเนินการผลักดันและส่งกลับตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยมีระบบการส่งกลับ
ที่ชัดเจนและโปร่งใสบนพื้นฐานความปลอดภัยและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของ
แรงงาน
		 กลยุทธ์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
ในระบบผ่อนผัน
		 1) สิทธิด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 รวมทั้งให้พิจารณา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเข้ามีส่วนร่วม
		 2) สิทธิด้านการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระบบประกันสุขภาพที่ก�ำหนด ทั้งนี้ อาจก�ำหนด
ให้แรงงานซื้อบัตรประกันสุขภาพให้แก่บุตรตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
		 3) สิทธิในการเดินทาง พิจารณาก�ำหนดพื้นที่ควบคุมเป็นระดับจังหวัดการก�ำหนดพื้นที่และ
การเดินทางออกนอกพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
		 4) สิทธิอื่น ๆ อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 5) กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าแรงงานต่างด้าวเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ให้ด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
		 กลยุทธ์ที่ 4 การใช้กระบวนการชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการแก้ปัญหา
		 1) ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวร่วมมือกับชุมชนไทยในการจัดระเบียบและดูแลชุมชนร่วมกัน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการรักษา
ความมั่นคง
		 2) เสริมสร้างจิตส�ำนึกทัศนคติที่ดีและความรับผิดชอบของแรงงานต่างด้าวต่อชุมชนสังคมไทย
และประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงสังคมจิตวิทยาและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
		 3) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนนายจ้าง
และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและการจ้าง
แรงงานผิดกฎหมาย เพื่อสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะในการสอดส่องเฝ้าระวัง และรับผิดชอบแก้ปัญหาร่วมกับ
ภาครัฐ
		 4) นายจ้าง/ผู้ประกอบการแรงงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้รับโทษอย่างเฉียบขาดจริงจัง
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		 กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มที่มีนโยบายเฉพาะ อาทิ ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าผู้หลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงญา ชาวเกาหลีเหนือ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
		 กลยุทธ์ที่ 1 การควบคุมทั่วไป
		 1) ผ่อนปรนสถานภาพบุคคลเหล่านีใ้ ห้เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การผ่อนผันให้อยูช่ วั่ คราวตามหลักมนุษยธรรม
เพื่อรอการเดินทางกลับหรือไปประเทศที่สามแล้วแต่กรณี
		 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่มที่มีนโยบายดูแลเป็นการเฉพาะให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ
		 3) ก�ำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เคลื่อนไหว ซึ่งสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยต่อประชาคมโลก
		 4) ให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาตามหลักมนุษยธรรม
		 5) สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่ไทยได้รับและนโยบาย
ของไทยไม่มีการเพิ่มพื้นที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบและผู้หลบหนีเข้าเมืองอื่น ๆ อีก
		 6) พิ จ ารณาเจรจากั บ ประเทศต้ น ทางและประเทศทางผ่ า นในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี
เพื่อป้องปราม และสกัดกั้นการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
		 7) เจรจากับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพือ่ ร่วมมือในการฝึกอาชีพ
รองรับการเดินทางกลับประเทศ การส่งไปประเทศที่สามและการส่งกลับอย่างปลอดภัย
		 กลยุทธ์ที่ 2 การควบคุมเป็นการเฉพาะ
		 1) มาตรการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า
			 (1) ใช้กลไกประชาคมอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราวในเขตพม่าและเจรจากับพม่าให้รับผู้หนีภัยการสู้รบกลับประเทศ โดยมีหลักประกันความปลอดภัย ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการไม่ผลักดัน (Non-refoulement) การให้ความดูแลด้านมนุษยธรรม และการเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสากล
			 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมหรือการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม
โดยสมัครใจ โดยประสานองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด�ำเนินการ
			 (3) ส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพเพือ่ รองรับการท�ำงานเมือ่ เดินทางกลับถิน่ ฐานหรือไปตัง้ ถิน่ ฐาน
ในประเทศที่สามและพิจารณาอนุญาตให้ท�ำงานได้ในพื้นที่พักพิงตามที่ก�ำหนด
			 (4) อนุญาตให้จัดการศึกษาได้ในพื้นที่พักพิงตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 ภายใต้
การควบคุมดูแลของทางการ
		 2) มาตรการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาและชาวเกาหลีเหนือ
			 (1) เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองเป็นพิเศษ
			 (2) ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบและติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
			 (3) ประสานท�ำความเข้าใจกับประเทศทีเ่ กีย่ วข้องและองค์กรระหว่างประเทศเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
ของฝ่ายไทยเพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบต่อประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน
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		 กลุม่ เป้าหมาย 4 กลุม่ ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองอืน่ ๆ นอกเหนือจากกลุม่ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1
(กลุ่มเป้าหมาย 1 - 3) ประกอบด้วย 3 มาตรการ
		 1) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผูห้ ลบหนีเข้าเมืองผูใ้ ห้ทพี่ กั พิง และขบวนการน�ำพา
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดจริงจัง
		 2) พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการตรวจคนเข้าเมืองให้ทนั สมัยและเชือ่ มโยงข้อมูล
สารสนเทศระหว่างส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบติดตามบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้า-ออกและพ�ำนักในประเทศไทย
		 3) ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส�ำหรับบุคคลจากประเทศที่สามที่ขอรับการตรวจลงตรา
เพือ่ เข้าประเทศไทยโดยเฉพาะจากประเทศเพือ่ นบ้านประเทศรอบบ้านและประเทศในกลุม่ แอฟริกา ซึง่ อาจขอรับ
การตรวจลงตราผิดประเภทหรืออาจอยู่ต่อในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายที่เคยมีฐานข้อมูลการเข้าเมือง
อย่างถูกต้องแต่ลักลอบอยู่ต่อและมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่
		 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่จะลักลอบเข้ามาใหม่ ประกอบด้วย 7 มาตรการ
		 1) เพิม่ ความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกัน้ การลักลอบเข้าเมืองอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งพัฒนา
ระบบสารสนเทศการตรวจคนเข้าเมืองให้ทันสมัยเชื่อมโยงทุกด่าน และสามารถติดตามตรวจสอบตัวบุคคลและ
การเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบเข้ามาใหม่นายจ้างผู้ประกอบการ
ผู้ให้ที่พักพิงรวมทั้งขบวนการน�ำพาขบวนการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
		 3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนทันสมัยเพื่อเป็นการป้องกัน
และป้องปรามการกระท�ำผิดและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
		 4) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
		 5) จัดท�ำแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคคลพร้อมลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่ายของผู้หลบหนี
เข้าเมือง (ข้อมูลชีวภาพ) เพื่อตรวจสอบการกลับเข้ามาใหม่และด�ำเนินการตามกฎหมายโดยให้สามารถ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตามห้วงเวลา
		 6) พัฒนาระบบการเข้า - ออกบริเวณชายแดนโดยเฉพาะการใช้บัตรผ่านแดน (Border pass)
หรือเอกสารผ่านแดนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบตัวบุคคลและตรวจสอบการเดินทางกลับได้อย่าง
ชัดเจน
		 7) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล
ในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง
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		 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ประกอบด้วย 5 มาตรการ
		 1) ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการใช้กลไกระดับภูมิภาคทั้งระดับพหุภาคี
และระดับทวิภาคีในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
		 2) ส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการข่าวและการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น
ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
		 3) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชากรของประเทศเพื่อนบ้านด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในถิ่นก�ำเนิดโดยไม่จ�ำเป็นต้องอพยพเข้ามา
ในประเทศไทย
		 4) ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชากรและสภาพแวดล้อมในประเทศต้นทางอย่างเหมาะสมเพือ่ แก้ไขปัญหาแรงงาน
ย้ายถิ่นและป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติเข้ามาในประเทศไทย
		 5) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียน ประชาคม
ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ผู้หลบหนีเข้าเมืองรวมถึงการด�ำเนินการของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
		 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ด�ำเนินการในระยะเร่งด่วนและระยะต่อไป ดังนี้
		 ระยะเร่งด่วน
		 1) ให้จดั ตัง้ คณะกรรมการระดับชาติภายใต้สภาความมัน่ คงแห่งชาติเรียกว่า “คณะกรรมการอ�ำนวยการ
บริหารยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ” เรียกชื่อย่อว่า กอ.ปร. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเลขานุการ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายมาตรการแนวทางและอ�ำนวยการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ร วมทั้ ง รายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
และคณะรัฐมนตรี
		 2) ให้จดั ตัง้ ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการบริหารยุทธศาสตร์แก้ปญ
ั หาผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ เรียกชื่อย่อว่า สอ.ปร. มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
และผูแ้ ทนจากส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมปฏิบตั งิ านท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ กอ.ปร.
		 3) ให้จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กอ.ปร. และประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 5 คณะ คือ
		 (1) คณะกรรมการบริหารการแก้ปญ
ั หาสถานะและสิทธิของบุคคล มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ น ประธาน อธิบดีก รมการปกครองเป็นเลขานุ ก าร ท� ำ หน้ า ที่ เ สนอแนะนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ม าตรการ
การแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลต่อ กอ.ปร. รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองแผนงานงบประมาณตลอดจน
อ�ำนวยการให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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(2) คณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลผูห้ ลบหนีเข้าเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
อธิ บ ดี ก รมการปกครองเป็ น เลขานุ ก าร ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอแนะนโยบายยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทาง
การบริหารจัดการในการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอ�ำนวยการก�ำกับดูแลการเชื่อมโยงข้อมูล
จากส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับศูนย์สารสนเทศผูห้ ลบหนีเข้าเมืองศูนย์สารสนเทศแรงงานต่างด้าวศูนย์สารสนเทศ
ข้อมูลสุขภาพแรงงานต่างด้าวและศูนย์ประสานงานแก้ปญ
ั หาผูห้ ลบหนีเข้าเมืองระดับกองอ�ำนวยการ รักษาความ
มั่นคงภายในภาค
		 (3) คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นเลขานุการ ท�ำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางและมาตรการ
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองต่อ กอ.ปร. รวมทั้งประสานงานกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด
			 (4) คณะกรรมการบริหารการแก้ปญ
ั หาผูห้ ลบหนีเข้าเมืองกลุม่ เฉพาะ มีเลขาธิการสภาความมัน่ คง
แห่งชาติเป็นประธาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ท�ำหน้าที่เสนอแนะ
นโยบายยุทธศาสตร์มาตรการการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะต่อ กอ.ปร. รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง
แผนงานงบประมาณตลอดจนอ�ำนวยการและประสานงานกับส่วนราชการและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		
(5) คณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลคนเข้าเมือง มีผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
ผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเลขานุการ ท�ำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์และ
แนวทางการบริหารจัดการในการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งอ�ำนวยการประสานงาน
ก�ำกับดูแลการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สารสนเทศผู้หลบหนีเข้าเมืองศูนย์สารสนเทศ
แรงงานต่างด้าวศูนย์สารสนเทศข้อมูลสุขภาพแรงงานต่างด้าว และศูนย์ประสานงานแก้ปญ
ั หาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
ระดับกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
		 4) ให้กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์รายงานตรงต่อ กอ.ปร. ทุก 6 เดือนโดยให้จัดตั้ง
และบริหารจัดการศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองระดับกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 1 - 4 (กอ.รมน. ภาค 1 - 4) ให้สามารถประสานการปฏิบัติกับศูนย์สารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
		 5) ให้ ก ระทรวงแรงงานจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส ารสนเทศแรงงานต่ า งด้ า ว และประสานการปฏิ บั ติ กั บ
ศูนย์สารสนเทศอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ กอ.รมน.
เพื่อสนับสนุนและด�ำเนินการอย่างประสานสอดคล้องกัน
		 6) ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์สารสนเทศผู้หลบหนีเข้าเมืองภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ท�ำหน้าที่ประมวลรวบรวมข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยประสาน
หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเพื่อสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
และใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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		 7) ให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดตั้งศูนย์สารสนเทศคนเข้าเมือง ท�ำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคนเข้าเมือง
อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
		 8) ให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศข้อมูลสุขภาพแรงงานต่างด้าว
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
		 9) หน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบบู ร ณาการและจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ
การด�ำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์โดยก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่สามารถประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
7. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
		 1) รัฐบาลให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการด�ำเนินงานรวมทั้งงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ
		 2) หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง
		 3) มีกลไกที่ชัดเจนในการบูรณาการแผนงานงบประมาณและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่
และมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
		 4) กฎหมายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ขัดแย้งกันและเอื้อต่อการแก้ปัญหา
		 5) ความร่วมมือจากประเทศต้นทาง องค์กรระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
		 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ได้ก�ำหนดกรอบการพิจารณาก�ำหนด
สถานะให้แก่บุคคลที่มีปัญหาในเรื่องสถานะและสิทธิไว้ 6 กลุ่ม โดยกลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
ของประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหนึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สามารถพัฒนาสถานะทาง
กฎหมายได้ มีแนวทาง คือ
		 (1) ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศและจบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ทั้งนี้ กระบวนการให้สัญชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 (2) ส�ำหรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้น�ำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก�ำหนด
สถานะตามข้อ (1)
		 โดยมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลเหล่านี้ตามยุทธศาสตร์ข้อ 4.2 คือ
		 4.2.1 “...ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยด�ำเนินการเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้...”
		 4.2.2 “...โดยในเบื้องต้นสมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จ�ำเป็นตามหลักมนุษยธรรม...”
		 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับ
และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไต้ตามศักยภาพ
ที่ตนมี
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		 ยุทธศาสตร์แก้ปญ
ั หาผูห้ ลบหนีเข้าเมืองทัง้ ระบบ แยกผูห้ ลบหนีเข้าเมืองทีเ่ ป็นประเด็นปัญหาและ
ผลกระทบต่อประเทศไทย เป็น 4 ประเภทใหญ่ โดยในประเภทที่ 1 ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติในห้วงเวลาต่าง ๆ รับรองสถานะให้อาศัยอยูถ่ าวรในประเทศไทย ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ประกอบด้วย กลุม่ เด็กนักเรียน
ได้กำ� หนดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของชนกลุม่ น้อยและกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ พยพเข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานานและกลับประเทศ
ต้นทางไม่ได้ และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
(พม่า ลาว และกัมพูชา) ในด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 รวมทั้งพิจารณา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทยเข้ามามีสว่ นร่วมและกลุม่ ทีม่ นี โยบายเฉพาะ อาทิ ผูห้ นีภยั การ
สู้รบจากพม่า ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา ชาวเกาหลีเหนือ ก�ำหนดให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาล
และการศึ ก ษาตามหลั ก มนุ ษ ยธรรมและอนุ ญ าตให้ จั ด การศึ ก ษาได้ ใ นพื้ น ที่ พั ก พิ ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
5 กรกฎาคม 2548 ภายใต้การควบคุมดูแลของทางการ ซึ่งตรงกับกรอบความคิดยุทธศาสตร์ คือ การค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้ความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน
		 สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษานั้น สอดคล้องกับพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์ปาฐกในงานประชุมสัมมนาซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในฐานะองค์สมาชิกสภากองทุนการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัยว่า
		 “...ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร เป็นคนไร้สัญชาติ
คนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย และคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติใด ๆ เลย รวมทั้งคนที่มาจากอีกฟากหนึ่งของชายแดน
เด็ก ๆ ที่เข้าข่ายกรณีเหล่านี้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ และถ้าเข้าเรียนได้เขาจะไม่ได้รับใบรับรอง
จากโรงเรียน หลังจากเรียนจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ยากต่อ
การเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับหลังประถมศึกษา และยากต่อการได้ทำ� งานทีด่ เี มือ่ พวกเขาเติบโตขึน้
		 การจัดการศึกษาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีใครสามารถท�ำคนเดียวตามล�ำพังได้ เป็นงานที่ต้อง
ใช้ความพยายามอย่างเป็นจริงเป็นจังที่สุด พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่มีความตั้งใจจริงจากทุกฝ่าย และสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นจริงได้ต้องอาศัยน�้ำใจที่โอบอ้อมอารีและจิตใจที่เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ข้าพเจ้าเคยได้ยินทูลกระหม่อมพ่อและ
สมเด็จแม่ตรัสว่า จงให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง จงเลือกท�ำในสิ่งที่ดีที่สุด หรือให้ความเอื้ออ�ำนวยอย่างดีที่สุดแก่
ทุก ๆ คน โดยไม่ค�ำนึงว่าเป็นคนเผ่าพันธุ์ใด ศาสนาใด และมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร ขอให้เราได้
ร่วมมือกันเพื่อช่วยกันสรรค์สร้างโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม….”
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยในระดับหลังประถมศึกษา แนวคิดดังกล่าวสามารถน�ำมาปรับใช้กับการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยได้ ดังนี้
		 “....ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการศึกษาในระดับหลังประถมศึกษาคงไม่ใช่
ลักษณะค�ำถามที่ว่า “เราจะมีงบประมาณมาสนับสนุนหรือไม่” แต่เป็น “เราจะไม่สนับสนุนได้หรือไม่”
มากกว่า ในขณะที่ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในประเทศที่ดูแลพวกเขา ความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองของเขาจะสูงขึ้นไปตาม
สัดส่วนความสามารถของการเรียนรู้ทักษะการท�ำงานใหม่ ๆ ที่ได้รับ และการยอมรับจากคนในสังคม ในขณะที่
ประเทศที่ตนเป็นผู้ดูแลจะได้รับประโยชน์จากการมีจ�ำนวนแรงงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น...”
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1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
กระทรวงศึกษาธิการน�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตามหนังสือ ที่ ศธ 0208/777 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
ที่ ศธ 0208/777
				

18 กุมภาพันธ์ 2548

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/1950 ลงวันที่ 31 มกราคม 2535
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
			 จ�ำนวน 60 ชุด
		
2. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึงคณะรัฐมนตรีมมี ติ เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2535 เห็นชอบการจัดการศึกษาแก่เด็กที่
ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ทั้งการรับเข้าเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา และเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบ ฯ ดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมา นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าเนื่องจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติต่อ
กลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติ และได้จัดท�ำ
ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึง่ ระเบียบ ฯ และแนวปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาแก่
เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย เดิมจัดการศึกษาตามกลุ่มชนชาติที่กระทรวง
มหาดไทยก�ำหนด และระดับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันคือบางกลุ่มให้เรียนได้เพียงระดับการศึกษาภาคบังคับ
แต่ร่างระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยศึกษาได้ทุกระดับการศึกษา ทุกประเภท และทุกพื้นที่ (ยกเว้นกลุ่ม
ที่หลบหนีภัยจากการสู้รบจัดให้เรียนได้ในพื้นที่) อนึ่ง เพื่อให้การด�ำเนินงานจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่
ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้
ขอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นด้วยกับประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
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1. การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่เดิม
เคยจ�ำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา ทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
และการออกหลักฐานทางการศึกษา เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแต่ละระดับตามร่างระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติ
2. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายหัวให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่กลุม่ บุคคล
ทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย
3. ให้กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำฐานข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การจ�ำแนกสถานะ รวมทัง้ อนุญาตและอ�ำนวยความสะดวก
ให้เด็กและเยาวชนที่มีข้อก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ หรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อาศัยสามารถ
เดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว ยกเว้น
ผู้หนีภัยจากการสู้รบและบุคคลในความห่วงใย (POC)
4. ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมแก่เด็กและเยาวชนทีห่ นีภยั จากการสูร้ บ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
เนื่องจากร่างระเบียบ ฯ แนวปฏิบัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงาน เห็นสมควร
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ด�ำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 0-2280-6217
โทรสาร 0-2280-6218
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หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว อธิบายถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันท�ำให้การด�ำเนินการ
จั ด การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรและเด็ ก ที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ดิ ม
ลงวันที่ 28 มกราคม 2535 ที่เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
ระเบียบฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมานั้น ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
เนื่องจากมติดังกล่าวอนุญาตให้มีการจัดการศึกษาตามกลุ่มชนชาติที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด และจ�ำกัด
การให้การศึกษาเพียงบางระดับการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่
ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
สามารถเข้ า เรี ย นได้ โ ดยไม่ จ� ำ กั ด ระดั บ ประเภท หรื อ พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง การรั บ เข้ า เรี ย น ลงทะเบี ย น
นักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานการศึกษา เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแต่ละระดับตามร่างระเบียบฯ
และแนวปฏิบัติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
โดยมีสาระส�ำคัญโดยสรุป คือ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ 3.1
(ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ...
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณาแล้ว
ด�ำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ไปด�ำเนินการ ดังนี้
1. เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแล
ของส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเงิน 6.5 ล้านบาทไปก่อน โดยให้เบิกจ่าย
ตามจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาทีม่ ตี วั เรียนจริง และเมือ่ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาที่
ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยแล้วเสร็จ
2. ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนมาตรการอุดหนุนงบประมาณ
รายการนี้ต่อไป
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3. ให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งรัดด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การก�ำหนด
สถานะและยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานแก่ บุ ค คลที่ มี ป ั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ใ ห้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลโดยด่ ว น
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กรับไปพิจารณาด�ำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้อง
กับร่างระเบียบ ฯ รวมทั้งให้หน่วยงานฝึกอาชีพของทุกส่วนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาที่ออกให้แก่
เด็กตามร่างระเบียบฯ
4. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือ
ไม่มีสัญชาติไทย ให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนด 2 เดือน
5. ให้กระทรวงกลาโหมส�ำรวจสถานศึกษาที่ตั้งในหน่วยที่มีข้อจ�ำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
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ที่ นร 0503/ว(ล) 8990		
		

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

7 กรกฎาคม 2548
เรื่อง	ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ... (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)
เรียน รัฐ-ศธ./กค./กต./ผบ.-ตซ./กห/พม/มท/รง/ผอ.-สงป/เลขา-สมช
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 ด่วนที่สุด ที่ นร 0505
(คกก. 3.1)/6745-6754 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
ตามที่ได้ขอให้ไปชี้แจงหรือส่งผู้แทนไปชี้แจงเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) ในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นั้น
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

ประเด็นอภิปราย
1. เนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้ามาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ได้ใช้มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบันกล่าวคือ
		 1.1 ปรับปรุงข้อความตามร่างระเบียบข้อ 8 ให้สถานศึกษาไม่ต้องลงรายงานด้วยหมึกสีแดงว่าไม่มี
หลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรไว้ในหลักฐานทางการศึกษาเฉพาะตัวของนักเรียน นักศึกษา
เป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันมิให้เป็นการแบ่งแยกให้เกิดความแตกต่างขึ้น
		 1.2 ยกเลิกเอกสารแนวปฏิบตั ทิ า้ ยระเบียบ ฯ พ.ศ. 2535 ทีก่ ำ� หนดกลุม่ เด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร
และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย รวม 9 กลุ่ม คือ บุตรชาวเขา บุตรชาวลาว ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง
กั ม พู ช า เนปาลอพยพ ญวณอพยพ จี น ฮ่ อ อพยพ และผู ้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ งสั ญ ชาติ พ ม่ า เพราะปั จ จุ บั น
กลุม่ เด็กเหล่านัน้ ได้รบั การเปลีย่ นแปลงสถานะจากเดิมขณะเดียวกันไทยได้เข้าเป็นภาคีเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก
ซึ่งรับรองการคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนเรื่องการศึกษาแล้ว
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ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติร่างระเบียบ ฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นกลุ่มที่หลบหนีภัยจากการสู้รบ จัดให้เรียนได้
ในพื้นที่) ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นมีความเข้าใจ
มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ประเทศไทย เพือ่ การเสริมสร้างความมัน่ คงของชาติในระยะยาวต่อไป ทัง้ นีใ้ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการ ดังนี้
		 2.1 ให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งรัดด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การก�ำหนดสถานะและยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยได้เป็นอย่างดี
		 2.2 ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ขณะนีก้ ระทรวงมหาดไทยก�ำลังจะด�ำเนินการส�ำรวจ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดท�ำเลขประจ�ำตัว 13 หลัก
แยกเป็นอีกประเภทหนึ่งให้แล้วเสร็จ ภายในก�ำหนด 2 เดือน นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทย จะด�ำเนินการ
ท�ำบัตรประจ�ำตัวให้แก่ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในขั้นตอนต่อไปด้วย
		 2.3 ให้กระทรวงกลาโหมส�ำรวจสถานศึกษาทีต่ งั้ ในหน่วยทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่เหมาะสม
3. ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายหัวให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่กลุม่ บุคคล
ทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย
4. เนื่องจากขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
จ�ำนวน 1,269 คนในโรงเรียนเอกชน (ตัวเลขส�ำรวจในปี พ.ศ. 2548) ซึ่งนับว่ารัฐได้รับประโยชน์จากเอกชน
ที่ได้ใช้ทรัพยากรของเอกชนมาช่วยจัดการศึกษาของรัฐ ดังนั้น จึงควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุน
จัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแลของส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นเงิน 6.5 ล้านบาทไปก่อน โดยให้เบิกจ่ายตามจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีตัวเรียนจริง และเมื่อส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ด�ำเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 ตามล�ำดับแล้วเสร็จ
ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อทบทวนมาตรการอุดหนุนงบประมาณรายการนี้
ต่อไป
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มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
1. เห็นควรอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณาแล้วด�ำเนินการต่อไปได้
2. ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย รวม 4 ข้อ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นอภิปราย
ตามข้อ 4 ไปด�ำเนินการด้วย
3. ให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
ตามประเด็นอภิปรายข้อ 2.1 ให้สัมฤทธิ์ผลโดยด่วน
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็ก เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงกลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภากาชาดไทยรับไปพิจารณาด�ำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับ
ร่างระเบียบ ฯ
5. ให้หน่วยงานฝึกอาชีพของทุกส่วนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาที่ออกให้แก่เด็กตาม
ร่างระเบียบ ฯ
6. ให้กระทรวงมหาดไทยรับประเด็นอภิปรายตามข้อ 2.2 ไปด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนด 2 เดือน
7. ให้กระทรวงกลาโหมรับประเด็นอภิปรายตามข้อ 2.3 ไปด�ำเนินการโดยด่วนด้วย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้
ได้ส่งร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องนี้เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

ส�ำนักนิติธรรม
โทร. 0-2280-9000 ต่อ 306-7
โทรสาร 0-2280-9058

(นางโฉมศรี อารยะคิรี)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.4	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก ฐานในการรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย น
ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่บุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษา
“หลักฐานทางการศึกษา” หมายความว่า เอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ ใบส่งตัวนักเรียน
นักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเอกสาร
ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้เป็นหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบนี้
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ข้อ 5 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
กรณีเด็กย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ สถานศึกษาต้องอ�ำนวยความสะดวก และติดตามให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่
ข้อ 6 การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามล�ำดับเพื่อน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
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(1) สูติบัตร
		
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
		
(3) ในกรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานทีท่ างราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
		
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
		
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
ข้อ 7 ให้สถานศึกษาจัดเก็บส�ำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 (1) (2) และ (3) ซึ่งได้รับรอง
ความถูกต้องแล้วไว้เป็นหลักฐาน และคืนต้นฉบับแก่ผู้ปกครอง
ส�ำหรับหลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามข้อ 6 (4) และ (5) ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่สถานศึกษานั้น
ข้อ 8 ในขณะที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐาน
ดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น
ข้อ 9 การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
		
(1) ในกรณีทเี่ ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
		
(2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษา ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ
เป็นต้น ให้หวั หน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายบันทึกไว้ เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมกับลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข้อ 10 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)
จาตุรนต์ ฉายแสง
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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บันทึกแจ้งประวัติบุคคล

		
เขียนที่...............................................................
		
วันที.่ ........เดือน..................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า............................................................... เกี่ยวกับผู้สมัครเข้าเรียนในฐานะ............................................................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน..............................ต�ำบล/แขวง..........................
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์................................
โทรสาร....................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคล เพื่อการสมัครเข้าเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ-สกุล ผู้สมัครเรียน.................................................................เกิดวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ......................
เชื้อชาติ....................สัญชาติ......................เกิดที่ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..............................................ประเทศ..................เลขประจ�ำตัวประชาชน.......................................................
2. ชื่อ-สกุลบิดา...........................................................................อาชีพ...........................เชื้อชาติ.....................................
สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน.............................
ต�ำบล/แขวง..................................................อ�ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
ประเทศ............................................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.......................................................................
3. ชื่อ-สกุลมารดา.......................................................................อาชีพ..............................เชื้อชาติ..................................
สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................
ต�ำบล/แขวง.................................................อ�ำเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................
ประเทศ............................................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.......................................................................
4. ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง.......................................................................................เชื้อชาติ....................................................
สัญชาติ..............อาชีพ..................ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร......................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ท.ี่ .........
ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................................ต�ำบล/แขวง........................................
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................เลขประจ�ำตัวประชาชน................................................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์................................................
5. ชื่อองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะผู้สมัคร............................................................................................................
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่.......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย......................................ถนน.....................................
ต�ำบล/แขวง.....................................................อ�ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

รูปถ่าย
ผู้สมัคร
เข้าเรียน

(ลงชื่อ).................................................ผู้แจ้ง/ผู้เรียน
(...............................................)
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับแจ้ง
(...............................................)
(ลงชื่อ).................................................ผ้พู มิ พ์ลายมือชือ่
(...............................................)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(...............................................)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
หรือหัวแม่มือซ้าย
ของผู้สมัครเข้าเรียน

หมายเหตุ : ระบุเท่าที่ทราบ
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สรุปสาระส�ำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
สรุปสาระส�ำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548
1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 และแนวปฏิบัติที่แนบท้าย
2.
		
		
		
		
		

เพื่อเปิดโอกาสแก่ทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
• ทุกคนต้องได้เรียน
• เรียนได้ถึงระดับอุดมศึกษา
• เรียนแล้วต้องได้หลักฐานทางการศึกษา
• สถานศึกษาได้ค่าใช้จ่ายรายหัว
• ขอออกนอกเขตก�ำหนดครั้งเดียวเรียนได้ตลอดหลักสูตร

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
		 ขยายโอกาสทางการศึก ษาแก่บุค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้ โดยไม่จำ� กัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นกลุม่ ทีห่ ลบหนีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้
ในพื้นที่พักพิง)
4. เงินอุดหนุนการศึกษา
		 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย
5. การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
		 กรณีมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลา
ตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว หลักเกณฑ์การออกนอกเขตเป็นไปตาม
ที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด�ำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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7. หน่วยงานฝึกอาชีพ
		 ให้ ห น่ ว ยงานฝึ ก อาชี พ ทุ ก ส่ ว นราชการยอมรั บ หลั ก ฐานทางการศึ ก ษาที่ อ อกให้ แ ก่ เ ด็ ก ตาม
ระเบียบ ฯ
8. การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีทไี่ ม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษาเรียกหลักฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามล�ำดับเพื่อน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
		 (1) สูติบัตร
		 (2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือ
ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
		 (3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
		 (4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
		 (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
9. การแก้ไขหลักฐานตามทะเบียนราษฎร
		 ในขณะทีน่ กั เรียน นักศึกษายังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา เมือ่ ปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น
10. หน้าที่ของสถานศึกษา
		 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
11. สถานศึกษาที่อยู่ในบังคับของระเบียบ ฯ
		 สถานศึกษาที่อยู่ในบังคับของระเบียบ ฯ คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอ�ำนาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
12. หลักฐานทางการศึกษา
		 ได้แก่ เอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐานแสดง
ผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนด
ให้เป็นหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบนี้
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13. การบันทึกหลักฐานทางการศึกษา
		 การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
		 (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
		 (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา
ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมกับลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
14. องค์กรเอกชน
		 องค์กรเอกชน หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล
15. กรณีนักเรียน นักศึกษาย้ายที่อยู่
		 สถานศึกษาต้องอ�ำนวยความสะดวกและตามให้เด็กได้เข้าเรียน
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1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
โดยที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ก�ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการ
จัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย และออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัด
ระดับ ประเภท หรือพื้นที่ และได้ประสานการด�ำเนินการแก้ปัญหาการก�ำหนดสถานะของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาสถานะทางทะเบี ย นราษฎรของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้ให้สถานศึกษาน�ำไปปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
1) ให้สถานศึกษารับเด็กหรือบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางทะเบียนราษฎรของเด็กหรือบุคคลที่สมัครเข้าเรียน หากมีเอกสารหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนปกติของสถานศึกษา หากไม่มีเอกสาร
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือเลขประจ�ำตัว 13 หลักให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในการก�ำหนดรหัสประจ�ำตัวผูเ้ รียนตาม
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก�ำหนด (G,P หรืออื่น ๆ) และให้ใช้เลขรหัสประจ�ำตัวนั้น (G,P หรืออื่น ๆ) ไปจนกว่าจะ
ได้รับการจัดท�ำทะเบียนราษฎร และได้เลขประจ�ำตัว 13 หลัก ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
2) ให้ ส ถานศึ ก ษาประสานผู ้ ป กครองของเด็ ก หรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรและ
เลขประจ� ำ ตั ว 13 หลั ก เพื่ อ รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสานกั บ ส� ำ นั ก ทะเบี ย นอ� ำ เภอ/
ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อแจ้งขอจัดท�ำเอกสารทะเบียนราษฎร และบัตรประจ�ำตัวในระบบฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และน�ำเลขประจ�ำตัว 13 หลักนัน้ มาใช้เป็นฐานข้อมูลผูเ้ รียน
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถก�ำหนดสถานะและเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ อาทิ กรณีมีภูมิล�ำเนาอยู่ต่างประเทศหรือเดินทางไปกลับบริเวณชายแดนหรือ
เป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตน ให้สถานศึกษาก�ำหนดรหัสประจ�ำตัวผู้เรียนตามที่ต้นสังกัดก�ำหนด (G,P หรืออื่น ๆ)
3) เมือ่ นักเรียน นักศึกษาได้รบั การจัดท�ำเอกสารทะเบียนราษฎร และบัตรประจ�ำตัวในระบบฐานข้อมูล
การทะเบียนราษฎร (ได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลัก) เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาแก้ไขข้อมูลในทะเบียนนักเรียน
ที่เป็นตัวอักษรสีแดงออก
			 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
					
(ลงชื่อ) ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
						
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
						
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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1.6 การด�ำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน		
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
หน่วยงาน

การด�ำเนินการ

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ บุ ค คลซึ่ ง
ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยออกนอกเขต
ควบคุ ม เป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและ
การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบาง
จ�ำพวกทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักร
เป็นการชัว่ คราวออกนอกเขตพืน้ ที่
ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2559)

1.	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553
ได้ก�ำหนดให้สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา
ระดับนั้น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้ง ๆ ไป โดยมีแนวทางดังนี้ คือ
1.1 การยื่นค�ำร้อง
		 กรณีมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร: โดยส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
		 กรณีมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอื่น: ที่ว่าการอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอที่ผู้ร้อง
มีภูมิล�ำเนาโดยผู้ร้องต้องแจ้งสถานที่ที่จะประสงค์ขอเดินทางไปศึกษา ชื่อสถานศึกษา
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ที่ศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาที่ขออนุญาต และสถานที่
พักอาศัยระหว่างศึกษา พร้อมเอกสารดังนี้
		 1) ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
		 2) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
		 3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
		 4) หลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ (ถ้ามี)
(การขออนุญาตออกนอก เขตอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ ให้ยื่นก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 5 วัน
ท�ำการ หากเป็นการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นก่อน
วันเดินทางอย่างน้อย 10 วันท�ำการ)
1.2 การอนุญาตให้ออกนอกเขต
		 ผู้มีอ�ำนาจให้อนุญาต
1.2.1 ออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร-อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายออกนอกเขตอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ-นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำ
กิ่งอ�ำเภอ
		 1.2.3 ออกนอกเขตจังหวัด - ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (โดยการเสนอของอ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ)
ระยะเวลาในการอนุญาต ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจอนุญาต โดยให้พิจารณา
จากระยะเวลาที่ผู้นั้นศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาเดินทางไป-กลับเป็นส�ำคัญ
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กรณีจ�ำเป็นและมีเหตุผลพิเศษ เช่น กรณีขอออกนอกเขตเกินกว่าระยะเวลาตาม
หลักสูตรให้ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การออกหนังสืออนุญาต หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำสมุดบันทึกควบคุมการอนุญาต
ออกนอกเขต เพื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งมีช่องหมายเหตุส�ำหรับผู้ได้รับ
อนุญาตลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อเดินทางกลับมารายงานตัวตามแบบ
แนบท้ายแนวปฏิบัติ
1.3 การรายงานตัว
		 1.3.1 ผู้ได้รับอนุญาตต้องน�ำหนังสืออนุญาตและบัตรประจ�ำตัวพกพา ติดตัว
ไปด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่าง เดินทางออกนอกเขต
1.3.2 การรายงานตัวเมือ่ ไปถึงท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีพ่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่างการศึกษา
กรณีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร - กรมการปกครอง โดยส�ำนักกิจการ
ความมั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย
กรณีที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ - นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ
		 1.3.3 กรณีได้รบั อนุญาตออกนอกเขต ฯ เกินกว่า 1 ปี ต้องรายงานตัว ทุก 6 เดือน
นับแต่วันรายงานตัวครั้งแรก
		 1.3.4 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำสมุดบันทึกควบคุมการรายงานตัว เพือ่ กรอก
รายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งมีช่องหมายเหตุส�ำหรับผู้มารายงานตัว ลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือตามแบบแนบท้ายแนวปฏิบัติ ฯ นี้
		 1.3.5 กรณีเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย ให้แจ้งท้องที่ที่ผู้รายงานตัวมารายงานตัว
เดิมทราบ เพื่อที่ท้องที่ดังกล่าวจะได้ออกหนังสือ เพื่อให้ผู้แจ้งน�ำไปแจ้งท้องที่อันเป็น
สถานทีพ่ กั อาศัยระหว่างการศึกษาใหม่ทราบ นอกจากนี้ ท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีท่ พี่ กั อาศัย
อยู่เดิมต้องแจ้งท้องที่อันเป็นสถานที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาใหม่ รวมทั้งจังหวัด
อันเป็นเขตควบคุมของผู้ที่ได้รับอนุญาต ออกนอกเขตฯ ทราบ ส�ำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาต
ออกนอกเขต ฯ มีหน้าที่ด�ำเนินการ ตาม 1.3.2
		 1.3.6 เมื่อระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตฯ สิ้นสุดลง ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ออกนอกเขต ฯ ต้องกลับไปรายงานตัว ณ ท้องที่ที่ตนยื่นค�ำร้องขอออกนอกเขต ฯ ไว้
(หมายเหตุ: รายละเอียดของเขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรชนกลุ่มน้อย
และไม่มสี ญ
ั ชาติไทยซึง่ ได้จดั ท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวไว้แล้ว ให้เป็นไปตาม
เขตควบคุมแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่แนบท้ายแนวปฏิบัติ ฯ นี้
ส�ำหรับเขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บุตร
ชนกลุ่มน้อย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและ
ได้ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตามระเบียบ ส�ำนักทะเบียนกลาง
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ได้แก่ ท้องที่ อ�ำเภอ หรือกรุงเทพมหานคร
ที่ได้ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ไม่มีสัญชาติไทย)
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1.4 บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
		 กรณีนกั เรียน นักศึกษาได้เดินทางออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือ
ไม่ไปรายงานตัวตามที่ก�ำหนดเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ระหว่าง
การศึกษา หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่ หรือ
เมื่ อ กลั บ ถึ ง เขตควบคุ ม ภายในก� ำ หนดเวลาแล้ ว แต่ ก รณี ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ผู ้ อ อกนอก
เขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความผิดตามกฎหมาย
2.	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอก
เขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม ก� ำ หนดให้ ก ารออกนอกเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม ของคนต่ า งด้ า วที่
ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
2.1 การยื่นค�ำขอ
		 (1) ในเขตท้องที่จังหวัด ให้ยื่นค�ำขอต่อนายอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนา
		 (2) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค�ำขอต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการ
ความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
(การยื่นค�ำขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ตาม (1) หรือ (2) ต้องมายื่นก่อนวันที่จะออก
นอกพื้นที่อย่างน้อย 3 วันท�ำการในเวลาราชการตามแบบที่ก�ำหนด และแนบรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อใช้ประกอบการอนุญาต)
2.2 การอนุญาตให้ออกนอกเขต
		 (1) กรณีเมือ่ มีเหตุจำ� เป็นต้องออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าว เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รบั หมายเรียกจากพนักงานสอบสวน
มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่น
จะอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
(กรณีขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกิน 15 วัน ให้นายอ�ำเภอ
ที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนาในเขตท้องที่จังหวัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคง
ภายใน กรมการปกครอง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
ส่วนในกรณีเพื่อการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์ที่ท�ำการรักษา)
(2) กรณี อ อกนอกเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม คนต่ า งด้ า วเพื่ อ ไปท� ำ งาน ระยะเวลาใน
การอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจของนายอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนาในเขตท้องที่จังหวัด
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายในกรมการปกครอง ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร
โดยให้ พิ จ ารณาจากระยะเวลาที่ ผู ้ นั้ น ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ งานจากกรมการจั ด หางาน
กระทรวงแรงงาน (พิจารณาจากประเภทของการท�ำงานและฐานะการด�ำรงชีพของผู้ขอ
เป็นส�ำคัญ)
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		 (3) การอนุญาตออกนอกเขตควบคุมคนต่างด้าวนอกเหนือ (1) และ (2)
ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
		 (4) กรณีระยะเวลาการขออนุญาตสิน้ สุด หากประสงค์จะอาศัยอยูต่ อ่ เนือ่ งด้วย
เหตุจำ� เป็นให้ขออนุญาตต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องทีท่ ไี่ ปพักอาศัยอยูห่ รือผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
กิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
อนุญาตได้ครั้งเดียวและไม่เกิน 15 วัน
2.3 การรายงานตัว
		 (1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกิน 7 วัน ให้ไปรายงานตัว
ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่เดินทางไปถึง ต่อผู้มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
			 (ก) จังหวัดอื่นให้รายงานตัวต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่
			 (ข) กรุ ง เทพมหานคร ให้ ร ายงานตั ว ต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก กิ จ การ
ความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
		 (2) กรณีได้รบั อนุญาตให้ออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวเกิน 6 เดือน ให้
รายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจตาม (1) ทุก 6 เดือน
		 (3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวให้กลับไป
รายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจที่ออกหนังสืออนุญาตภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
การอนุญาต
2.4 ข้อก�ำหนดในการอนุญาต
		 คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
อาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
(ตามหนังสือ มท ที่ 0309/ว 3993
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560 เรื่อง การ
ปฏิบตั ใิ นการพิจารณาให้สญั ชาติไทย
ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 และหนั ง สื อ มท.
ที่ 0309/ว3008 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
และสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษา
ที่ไร้สัญชาติไทย)

3.	หนังสือ มท ที่ 0309/ว 3993 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560 เรื่อง การปฏิบัติในการ
พิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย
ส�ำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
1. หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย
		 1.1 การได้ สั ญ ชาติ ไ ทยของกลุ ่ ม บุ ค คลที่ เ กิ ด ในราชอาณาจั ก รโดยมี บิ ด า
หรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและ
อยู่ต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่บุตรยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย
ซึ่งหมายความรวมถึงบิดาหรือมารดาที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติและต่อมา
ได้เสียชีวิตในราชอาณาจักรภายหลังบุตรเกิด หรือถูกจ�ำหน่ายรายการทะเบียนราษฎร
โดยไม่ได้เกิดจากการทุจริตหรือการกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย
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		 1.2 การได้ สั ญ ชาติ ไ ทยของกลุ ่ ม บุ ค คลที่ เ กิ ด ในราชอาณาจั ก รโดยมี บิ ด า
และมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น จะขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลและการศึกษาเล่าเรียน
ของผู้ที่จะขอมีสัญชาติไทยเป็นส�ำคัญ โดยผู้ที่จะได้รับสัญชาติไทยจะต้องเป็นผู้ที่เกิด
และอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร และศึกษาเล่าเรียนในราชอาณาจักรจนจบการศึกษา
ไม่ต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรอง
2. สถานที่ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย
		 2.1 ผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียน
ประวั ติ อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด อื่ น นอกกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ค� ำ ขอที่ อ� ำ เภอท้ อ งที่ ที่ มี ชื่ อ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 หรือ ท.ร. 38 ก แล้วแต่
กรณี
		 2.2 ผูข้ อมีสญ
ั ชาติไทยทีม่ ชี อื่ และรายผูข้ อมีสญ
ั ชาติไทยทีม่ ชี อื่ และรายการบุคคล
ในทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ทะเบี ย นประวั ติ อ ยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ค� ำ ขอที่ ส ่ ว น
การทะเบียนราษฎร ส�ำนักบริหารการทะเบียน ชัน้ 3 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9)
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
3. ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย
		 3.1 นายอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการทะเบียน แล้วแต่กรณี
เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ล งรายการสั ญ ชาติ ไ ทยในทะเบี ย นบ้ า นส� ำ หรั บ ผู ้ ข อที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น
18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย
		 3.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
ให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านส�ำหรับผู้ขอที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์ใน
วันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย
4. ระยะเวลาด�ำเนินการ
		 4.1 ขั้นตอนในความรับผิดชอบของอ�ำเภอ ตั้งแต่การรับค�ำขอมีสัญชาติไทย
จนถึงการส่งค�ำขอมีสัญชาติไทยให้จังหวัดหรือส�ำนักบริหารการทะเบียน ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน หากมีเหตุจ�ำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน รวมไม่เกิน
120 วัน
		 4.2 ขั้นตอนในความรับผิดชอบของจังหวัด ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
หากมีเหตุจ�ำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน รวมไม่เกิน 90 วัน
		 4.3 ขั้นตอนในความรับผิดชอบของส�ำนักบริหารการทะเบียน ตั้งแต่การรับ
ค�ำขอจากอ�ำเภอหรือจังหวัด จนถึงการแจ้งเลขประจ�ำตัวประชาชน ก�ำหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน
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หนังสือ มท. ที่ 0309/ว3008 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติไทย
กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดการด�ำเนินงานตามโครงการการก�ำหนดสถานะให้แก่
บุคคลไร้สั ญชาติ โดยเฉพาะการแก้ ไขปั ญหาสั ญชาติ และสถานะบุ ค คลให้ แก่เด็ก
และเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทย
แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้ขอให้จงั หวัดสัง่ การทุกอ�ำเภอด�ำเนินการ
1. ให้น�ำบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่อ�ำเภอได้รับ
จากกรมการปกครอง หรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ กลับมาตรวจสอบใหม่
โดยเฉพาะรายการบุคคลทีเ่ คยพิจารณาว่าไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะได้สญ
ั ชาติไทยตามกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 หรือไม่ อย่างไร
2. ให้อ�ำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และ
ให้นายอ�ำเภอจัดท�ำแผนปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสัญชาติของกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจนและเหมาะสม
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บทที่ 2
แนวทางในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย แยกตามระดับและประเภทการศึกษา

แนวทางในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทางะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
แยกตามระดับและประเภทการศึกษา
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และเพื่อขจัดปัญหา
ความไม่ชดั เจนในทางปฏิบตั แิ ละให้การศึกษาของบุคคลเหล่านี้ ด�ำเนินไปได้
ราบรืน่ ต่อเนือ่ งและรวดเร็ว จึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการแยกตามระดับ
และประเภทการศึกษา ดังนี้

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากลกับกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลไทย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากลกับกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รบั รองเรือ่ งสิทธิทางการศึกษาไว้ในหมวดที่ 5
ดังนี้
		 มาตรา 54 รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
		 รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย
		 รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึง่ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด�ำเนินการและตรวจสอบ
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
		 การศึกษาทัง้ ปวงต้องมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีวนิ ยั ภูมใิ จในชาติ สามารถเชีย่ วชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
		 ในการด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึ ก ษาตามวรรคสาม รัฐต้องด�ำเนินการให้ ผู ้ ข าดแคลนทุ นทรั พ ย์ ไ ด้ รั บการสนั บสนุ นค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการศึกษาตามความถนัดของตน
		 ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights-ICESCR)
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ดังนี้
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		 ข้อ 13
		 1. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกันว่าการศึกษา
จะต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ และความส�ำนึกในศักดิ์ศรีของตนอย่างบริบูรณ์
และจะต้องเพิม่ พูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีกว่าการศึกษา
จะต้องท�ำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ความอด
กลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มศาสนาทั้งปวงและสานต่อไปถึง
กิจกรรมของสหประชาชาติในการธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพ
		 2. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองว่าเพื่อที่จะท�ำให้สิทธินี้เป็นจริงโดยบริบูรณ์
			 (ก) การศึกษาขั้นประถมจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า
			 (ข) จะต้องจัดการศึกษาขัน้ มัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ การศึกษามัธยมทางเทคนิคศึกษา
และอาชีวศึกษาให้มีขึ้นโดยทั่วไป และให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโดยการน�ำการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
			 (ค) ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของ
ความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการน�ำการศึกษาแบบให้เปล่า
มาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
			 (ง) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหรือเรียนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม
			 (จ) จะต้องด�ำเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอย่างแข็งขัน ให้มรี ะบบทุนการศึกษา
ที่เพียงพอและปรับปรุงสภาพของวัสดุประกอบกับการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
		 3. รัฐภาคีทั้งหลายแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผู้ปกครองตาม
กฎหมายในกรณีที่มีในการเลือกโรงเรียนส�ำหรับเด็กของตน นอกจากที่จัดตั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นที่เป็น
ไปตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ฐั ก�ำหนดไว้หรือให้ความเห็นชอบ เพือ่ ประกันให้การศึกษาทางศาสนา
และศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อถือของตน
		 4. ไม่ มี ส ่ ว นใดของข้ อ นี้ จ ะแปลไปในทางก้ า วก่ า ยเสรี ภ าพของปั จ เจกชนและองค์ ก ร
ในการจัดตั้งและด�ำเนินการสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ขั้นอยู่กับการปฎิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในวรรค 1
ของข้อนี้ และข้อก�ำหนดที่ว่าการศึกษาในสถาบันเช่นว่าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำตามที่รัฐ
ได้ก�ำหนดไว้
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		 นอกจากนี้ รัฐไทยก็มีหน้าที่ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention
on the Rights of the Child-CRC) ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 โดยอนุสัญญา
ฉบับดังกล่าวเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการให้การคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เด็กที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี โดยให้
เหตุผลว่า
		 “เด็กโดยเหตุที่ไม่เติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ
รวมถึงต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด” ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้ คือ

		 ข้อที่ 1
		 เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปี
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น
ข้อที่ 2
		 1. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่
ในเขตอ�ำนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฎิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�ำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน
ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ฯลฯ
		 ข้อ 28
		 1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังคับผลตามล�ำดับ
และบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ
			 (ก) จั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาเป็ น ภาคบั ง คั บ ที่ เ ด็ ก ทุ ก คนสามารถเรี ย นได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
			 (ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
สายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และด�ำเนินมาตรการ
ทีเ่ หมาะสม เช่น การน�ำมาใช้ซงึ่ การศึกษาแบบให้เปล่า และการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณี
ที่จ�ำเป็น
			 (ค) ท�ำให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่เด็กทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ
โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม
			 (ง) ท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและการแนะแนวทางการศึ ก ษาและอาชี พ เป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย
และเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน
			 (จ) ด�ำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม�่ำเสมอ และลดอัตราการออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
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		 2. รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ก�ำหนดขึ้น
ในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญานี้
		 3. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือทั่วโลก และเอื้ออ�ำนวย
ให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความต้องการ
ของประเทศก�ำลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
		 ข้อ 29
		 1. รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่
			 (ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกาย
และจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
			 (ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และต่อหลักการ
ที่วางไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ
			 (ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา
และค่านิยมของเด็กนั้นเอง ค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ ค่านิยมของชาติถิ่นก�ำเนิดของเขา
และต่ออารยธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากของเขาเอง
			 (ง) การเตรี ย มเด็ ก ให้ มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในสั ง คมที่ เ สรี ด ้ ว ยจิ ต ส� ำ นึ ก แห่ ง
ความเข้าใจกัน สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม
			 (จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
		 2. ไม่มีความตอนใดในข้อนี้หรือในข้อ 28 ที่ได้รับการตีความให้เป็นการก้าวก่ายเสรีภาพ
ของบุคคลและองค์กรในการจัดตั้งและอ�ำนวยการสถาบันทางการศึกษา แต่ทั้งนี้จะต้องเคารพหลักการ
ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้เสมอ และต่อเงื่อนไขที่ว่าการศึกษาที่ให้ในสถาบันเหล่านั้นต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นต�่ำที่รัฐได้วางไว้
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		 จากบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายประกอบกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศทั้งสองฉบับสามารถสรุปได้ว่า เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของรัฐไทย ต้องได้รับ
การคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยห้ามเลือกปฎิบัติ เพราะเหตุเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�ำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด
หรือสถานะอืน่ ๆ ของเด็ก โดยเด็กนัน้ ต้องได้รบั การรับรองสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี
ทีร่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ซึง่ ก็รวมไปถึงการได้รบั สิทธิตามนโยบายเรียนฟรี
15 ปี อย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาที่จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
ตั้ง แต่ ระดับ อนุ บาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้ อ มทั้ งเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัด การให้ เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม
รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
		 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีใจความส�ำคัญ ดังนี้

มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ฯลฯ
มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�ำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
		 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545
“เด็ก” หมายความว่า เด็กซึง่ มีอายุยา่ งเข้าปีทเี่ จ็ดจนถึงอายุยา่ งเข้าปีทสี่ บิ หก เว้นแต่เด็กทีส่ อบ
ได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
		 “ผูป้ กครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึง่ เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจ�ำ
หรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
ฯลฯ
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		 มาตรา 5 ให้คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
ประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษา รวมทัง้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผปู้ กครองของเด็ก
ทราบก่อน เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
		 เมือ่ ผูป้ กครองร้องขอให้สถานศึกษามีอำ� นาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
ฯลฯ
มาตรา 13 ผู้ปกครองที่ไม่ปฎิบัติตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ฯลฯ
มาตรา 15 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้
เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
		
		 จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวท�ำให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษาในทุกสังกัด ทุกระดับต้องด�ำเนินการ
ให้เด็กได้รับสิทธิด้านการศึกษา
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1.2 แนวปฎิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 ส�ำหรับเด็กไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทย
จะมี ก ารด� ำ เนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ เด็ ก ที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยทั่ ว ไป รวมทั้ ง แนวปฎิ บั ติ พิ เ ศษ เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาแก่
บุคคลเหล่านี้ ให้มีความเหมาะสม ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น 4 เรื่อง ดังนี้
1.2.1 วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
1.2.2 ระหว่างนักเรียนอยู่ในสถานศึกษา
1.2.3 การย้ายที่เรียนระหว่างปี
1.2.4 เมื่อจบการศึกษา

1.2.1 วิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
ก. การวางแผนการรับนักเรียนและการส่งเด็กเข้าเรียน

		 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแจ้งนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียน
ให้สำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับทราบ แล้วแต่กรณี
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยมีการปิดประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผปู้ กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี (มาตรา 5 พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
		 1. การวางแผนการรับนักเรียน
			 1) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน
			 2) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แจ้งนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สถานศึกษาในสังกัด
และหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับทราบ
			 3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท�ำแผนที่การศึกษา (Education Mapping)
และสถานศึกษาจัดท�ำแผนที่สถานศึกษา (School Mapping)
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			 4) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ จัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดทุกหมู่บ้านทุกต�ำบล
ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้บัญชีแสดงพื้นฐานที่เขตบริการของสถานศึกษาหรือแบบ พฐ. 01
			 5) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ จัดท�ำส�ำมะโนนักเรียน โดยใช้แบบส�ำรวจข้อมูลประชากร
วัยเรียนก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือแบบ พฐ. 02 (ส�ำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานการเกิด (สูติบัตร)
หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎรซึ่งอาจเป็นการตกส�ำรวจ เด็กที่บิดามารดาไม่ได้แจ้งเกิด หรือเด็กที่เป็นบุตร
ผู้อพยพหนีเข้าเมืองให้ท�ำเครื่องหมาย / ในช่องไม่มีหลักฐาน ท.ร. 14)
			 6) สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากแบบ พฐ. 02 ลงในบัญชีรายชือ่ เด็กทีม่ อี ายุกอ่ นเกณฑ์ภาคบังคับ
เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 หรือแบบ พฐ. 03 (กรณีทเี่ ด็กยังไม่มเี ลขประจ�ำตัว 13 หลัก
ให้โรงเรียนก�ำหนดรหัส G และตามด้วยเลข 12 หลัก)
			 7) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ จัดท�ำประกาศ
การรับนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา (ตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545)
			 8) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการจัดท�ำแผนการรับนักเรียนให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		

2. การส่งเด็กเข้าเรียน

			 2.1 การส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
				 2.1.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบรายชือ่ เด็กทีม่ อี ายุถงึ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เข้าเรียนที่สถานศึกษาจัดส่งตามแบบ พฐ. 03 ภายในเดือนมีนาคม ก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
				 2.1.2 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยให้
ปิดประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถานศึกษาภายในเดือนเมษายน ก่อนปีการศึกษาทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน
1 ปี ตามแบบประกาศเรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา (แบบ พฐ. 04)
				 2.1.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา (แบบ พฐ. 06) ทราบภายในเดือนเมษายน
ก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี โดยผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ. 08) ก่อนปีการศึกษา
ที่เด็กจะเข้าเรียน และสถานศึกษารับแจ้งการส่งเด็ก (แบบ พฐ. 08/1)
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		 		 2.1.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ และสถานศึกษาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
ทั้งเด็กมีสัญชาติไทย เด็กไม่มีสัญชาติไทย และเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว แผ่นผับ เอกสาร วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การประชุมชี้แจงผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
				 2.1.5 ผูป้ กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทีก่ ำ� หนดในวันเปิดภาคต้นของปีการศึกษา
				 2.1.6 สถานศึกษารายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ขตบริการและนอกพืน้ ที่
เขตบริการของสถานศึกษา ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แจ้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและรายงานต้นสังกัด (แบบ พฐ. 09) ในวันท�ำการ
แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี
				 2.1.7 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแจ้งรายเชื่อเด็กนอกเขตบริการ
ที่เข้าเรียนให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนทราบ (แบบ พฐ. 09/3) กรณีที่เป็นเด็ก
มาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับนักเรียนนอกเขตบริการไว้แจ้ง
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนนั้นทราบ เพื่อด�ำเนินการแจ้ง
โรงเรียนในสังกัดต่อไป ส�ำหรับกรณีสถานศึกษารับเด็กนอกเขตบริการ แต่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
ให้สถานศึกษาทีร่ บั เด็กนอกเขตบริการมาเข้าเรียนแจ้งสถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการของนักเรียนทราบ
				 2.1.8 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประสานสถานศึกษาด�ำเนินการติดตามเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ. 11)
				 2.1.9 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สรุปผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน รายงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ พฐ. 09/5)
			 2.2 การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
				 2.2.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ส่งรายชื่อ
นั ก เรี ย นที่ ค าดว่ า จะจบชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ เขตบริ ก ารการศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ภายในเดือนมกราคมก่อนปีการศึกษาทีน่ กั เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
(แบบ พฐ. 10)
				 2.2.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับและสถานศึกษาภายในเดือนเมษายน
ก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี (แบบ พฐ. 05)
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				 2.2.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษา
ตามข้อ 1 ในสถานศึกษาที่มิได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบภายในเดือนเมษายน ก่อนปีการศึกษา
ทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน (แบบ พฐ. 07 ) และผูป้ กครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ. 08) ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณี
อาจมอบให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการด�ำเนินการแทนได้
				 2.2.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ และสถานทีป่ ระชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาทัง้ เด็ก
มีสัญชาติไทย เด็กไม่มีสัญชาติไทย และเด็กไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
เช่น ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว แผ่นผับ เอกสารวารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมชีแ้ จง
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้น�ำชุมชน ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
				 2.2.5 ผูป้ กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทีก่ ำ� หนดในวันเปิดภาคต้นของปีการศึกษา
				 2.2.6 สถานศึกษารายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ขตบริการและนอกพืน้ ที่
เขตบริการของสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ. 09) และให้องค์กรปกครองท้องถิน่ สรุปผลการรับนักเรียน
(แบบ พฐ. 09/6) แจ้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานหน่วยงานต้นสังกัดในวันท�ำการแรกของเดือน
มิถุนายนของทุกปี(แบบ พฐ. 09/6)
				 2.2.7 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแจ้งรายชื่อเด็กนอกเขตบริการ
ทีเ่ ข้าเรียนให้สถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการของนักเรียนทราบ (แบบ พฐ. 09/3) กรณีทเี่ ป็นเด็กมาจาก
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ บั นักเรียนนอกเขตบริการไว้แจ้งส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนนั้นทราบ เพื่อด�ำเนินการแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดต่อไป ส�ำหรับกรณีสถานศึกษารับเด็กนอกบริการ แต่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันให้สถานศึกษา
ที่รับเด็กนอกเขตบริการมาเข้าเรียน แจ้งสถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนทราบ
				 2.2.8 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปการรับเด็กเข้าเรียน รายงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ พฐ. 09/6)

ข. หน้าที่และแนวปฎิบัติของสถานศึกษา
		 1. กรณีนักเรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน
			 1. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 , ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้น
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			 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการรับนักเรียน
		 		 2.1 จัดท�ำแผนการรับนักเรียน
					 ด�ำเนินการตามนโยบายของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
				 2.2 ประกาศการรับนักเรียน
					 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
				 2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน
					 วิธีด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฎิบัติของแต่ละสถานศึกษา
				 2.4 ส�ำรวจเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่ไม่มีชื่อใน ท.ร. 14 ท.ร. 13 (ทะเบียนราษฎร)
ของนักเรียนที่อยู่ในชุมชนและในเขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสรุปข้อมูลจากแบบ พฐ. 02 ลงในบัญชีรายชื่อเด็ก
ที่มีอายุก่อนเกณฑ์ภาคบังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (แบบ พฐ. 03)
				 2.5 ด�ำเนินการรับนักเรียน
					 การนับอายุเด็กเพือ่ เข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 โดยรับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
(ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทินหากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใดให้นับว่า
เด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น (กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545)
				 2.6 ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
					 ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2545 ข้อ 6 ดังนี้
					 (1) สูติบัตร
					 (2) กรณีไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ส�ำเนาบัตรทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
					 (3) ในกรณีทไี่ ม่หลักฐานตามข้อ (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานทีท่ างราชการออกให้
หรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
					 (4) ในกรณีไม่มหี ลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กร
เอกชน ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
					 (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัคร
เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรายงานบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะ
น�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
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				 2.7 การลงทะเบียนนักเรียน
					 ให้ปฎิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
					 (1) ในกรณีทเี่ ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน
นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
					 (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาทัง้ ชัน้ เรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ เป็นต้น
ให้ หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาหรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ มอบหมายบั น ทึ ก ไว้ เ ฉพาะในสมุ ด ทะเบี ย นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา โดยบั น ทึ ก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
			 3. รายงานการรับนักเรียน
				 สถานศึกษารายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ทั้งในพื้นที่เขตบริการและนอกพื้นที่
เขตบริการของสถานศึกษา ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับแจ้งส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และรายงานต้นสังกัด (แบบ พฐ. 09) ในวันท�ำการแรก
ของเดือนมิถุนายนของทุกปี
		 2. กรณีทนี่ กั เรียนไม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา
อื่นมาก่อน โดยที่หลักฐานทางทะเบียนหรือหลักฐานทางการศึกษาไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถหาได้
			 1. ศึกษาและตรวจเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
				 ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ดังนี้
				 (1) สูติบัตร
				 (2) กรณีไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาบัตรทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดท�ำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน (ซึง่ รวมถึง ท.ร. 14,
ท.ร. 13 เป็นต้น)
				 (3) ในกรณีทไี่ ม่หลักฐานตามข้อ (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานทีท่ างราชการออกให้หรือเอกสาร
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้ เช่น ท.ร. 38/1 (ทะเบียนประวัตขิ องผูต้ ดิ ตาม ท.ร. 1/1 (หนังสือรับรองการเกิด)
แบบ 88/1 (ใบตอบรับการส�ำรวจเพื่อจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นต้น)
				 (4) ในกรณีไม่มหี ลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
				 (5) ในกรณีทไี่ ม่มบี คุ คลหรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซกั ถามประวัตบิ คุ คลผูม้ าสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรายงานบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
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			 2. การลงทะเบียนนักเรียน
				 ให้ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
				 (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน
นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
				 (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ
เป็นต้น ให้หวั หน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
			 3. การสอบและประเมินเทียบความรู้ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้
				 3.1 การเทียบโอนความรู้กรณีนักเรียน นักศึกษาไม่มีหลักฐานทางการศึกษาใด ๆ ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบความรู้ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ หากผ่านให้ผู้บริหารอนุมัติเข้าเรียนได้และด�ำเนินการรายงานต้นสังกัด
(**ทั้งนี้ ในระหว่างด�ำเนินการเทียบความรู้ให้จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ก่อนตามความเหมาะสม**)
				 3.2 กรณีเทียบโอนผลการเรียนกรณีมีหลักฐานทางการศึกษา ด�ำเนินการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
					 ก. ใช้สำ� หรับกรณีการย้ายสถานศึกษา การเปลีย่ นรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร
การออกกลางคัน และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ และขอกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ
สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ สถาบันการศึกษาในครอบครัว
					 ข. การเทียบโอนผลการเรียนควรด�ำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียน
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องศึกษาต่อเนื่อง
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนควรก�ำหนดรายวิชา/
จ�ำนวนหน่วยกิต ที่รับเทียบโอนตามความเหมาะสม
		 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
		 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลแสดงความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน
		 2. พิจารณาจากความรู้และความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาค
ความรู้และภาคปฎิบัติ
		 3. พิจารณาจากความสามารถและปฎิบัติจากสภาพจริง
		 การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามประกาศหรื อ แนวปฎิ บั ติ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ส�ำหรับการเทียบโอนเข้าสู่สถานศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด�ำเนินการตามแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ค. การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

		 ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
ก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
		 1. ประเภทการผ่อนผัน การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมี 2 ประเภท
คือ
			 1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
			 1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังจากที่เด็กมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
		 2. ลักษณะที่สามารถผ่อนผัน
			 2.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ต่อเมื่อ
				 2.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
				 2.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่าแต่ผู้ปกครอง
ร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตามประกาศของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
			 2.2 ขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลักอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ต่อเมื่อ
				 2.2.1 เด็กป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นอุปสรรคในการเรียน หรืออยู่ระหว่าง
ต้องพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลานาน ซึ่งผ่อนผันได้จนกว่าเด็กจะสามารถมาเรียน
ตามปกติ
				 2.2.2 กรณีมีเหตุจ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ที่เด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติได้
ทั้งนี้ การผ่อนผันตามข้อนี้ต้องไม่ท�ำให้เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเสียสิทธิในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษานั้น ซึ่งต้องผ่อนผันได้ตามความจ�ำเป็นและหากต้องผ่อนผันเป็นเวลานานเกินไปจนเกิดเป็นผลเสีย
แก่เด็ก ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีที่เหมาะสม เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาค
ในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ
		 3. การขอผ่อนผัน ให้ผู้ปกครองยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันตามแบบ พฐ. 16 ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาที่ต้องเข้าเรียน
		 4. การพิจารณาขอผ่อนผัน ให้สถานศึกษาตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเป็นประธาน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หนึ่งคน และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสองคน โดยให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นกรรมการ รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งครูคนหนึ่ง
ท�ำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
		 5. การแจ้ ง การผ่ อ นผั น ให้ ส ถานศึ ก ษาแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู ้ ป กครองทราบและรายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ พฐ. 17 และ พฐ. 18)
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ง. การติดตามเด็กเข้าเรียน

		 กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
		 เมือ่ สถานศึกษาตรวจสอบพบว่าผูป้ กครองไม่สง่ เด็กทีม่ อี ายุถงึ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ส่งเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาที่มิได้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเจ้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับก�ำหนด ในวันเปิดภาคเรียนภาคต้น มีแนวทางด�ำเนินการ
ติดตามเด็กเข้าเรียน ดังนี้
		 1. ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียน
		 2. ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั เปิดภาคเรียนภาคต้น ถ้าผูป้ กครองยังไม่สง่ เด็กเข้าเรียน ให้สถานศึกษา
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อน�ำเด็กมาเข้าเรียนโดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ให้ผปู้ กครองลงชือ่ รับหนังสือโดยตรง (แบบ พฐ. 11) ถ้าผูป้ กครองไม่สง่ นักเรียนเข้าเรียนให้รายงานส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ
(แบบ พฐ. 12)
		 3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
โดยพลัน (แบบ พฐ. 11)
		 4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประสานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ. 13)
		 5. ภายหลังจากผู้ปกครองได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งเด็กเข้าเรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้ว ผู้ปกครองยัง
ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ด�ำเนินการ
ตรวจสอบคนเข้าเรียน พิจารณาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 7 (แบบ พฐ. 30
และแบบ พฐ. 31)
		 6. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับรับทราบ และพิจารณาด�ำเนินการตามาตรา 13 - 16 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545
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1.2.2 ระหว่างนักเรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระหว่างทีน่ กั เรียนผูท้ ไี่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยอยูใ่ นสถานศึกษาให้สถานศึกษา
ปฏิบัติดังนี้

ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน

		 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
		 (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น แบบรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
		 (2) ในกรณีทเี่ ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมทีใ่ ช้บนั ทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”

ข. ด�ำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด

		 กรณีที่มีเอกสารหลักฐานใหม่มาแสดง ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
		 กรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุที่
		 1. เจ้าหน้าทีข่ องสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตก ให้หวั หน้าสถานศึกษาเป็นผูแ้ ก้ให้ถกู ต้อง
ตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขเพิม่ เติมให้ขดี ฆ่าด้วยหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ดว้ ย
เส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผู้แก้และวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
		 2. ในกรณีวนั เดือน ปีเกิดของนักเรียน นักศึกษาผิดพลาดและมีผรู้ อ้ งขอให้แก้ ผูร้ อ้ งขอจะต้องส่ง
ค�ำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
วัน เดือน ปีเกิดตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้ คือ
			 (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
			 (ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกท�ำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วยราชการ
ออกให้ เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจ�ำตัวประชาชน
			 (ค) ในกรณีที่ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ที่หน่วยราชการออกให้นั้น วัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
		 3. เมือ่ ทางสถานศึกษาได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ� การสอบสวน
ตามข้อ 2 (ค) แล้วปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริงให้ท�ำรายงาน
ส่งค�ำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และส�ำเนาการสอบสวน (ถ้ามี) ไปตาม
ระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ : กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้น�ำเอาการด�ำเนินการตามข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม)
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ค. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับจากผู้ปกครองหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดท�ำทะเบียนประวัติและเพิ่มเติมแก้ไขทะเบียนประวัติของนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น
สมุดประจ�ำตัวกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงหลักฐานเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับนักเรียนให้บนั ทึกลงในสมุดหมายเหตุ
รายวั น ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยสมุ ด หมายเหตุ ป ระจ� ำ วั น พ.ศ. 2549 โดยด� ำ เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
		 1. เรื่องที่จะลงสมุดหมายเหตุรายวันตามข้อ 13 แห่งระเบียบว่าด้วยสมุดหมายเหตุประจ�ำวันฯ
ได้แก่ ประวัติ ระเบียบ หรือข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลง การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแก้ไขหลักฐาน
ทางทะเบียน การมาปฏิบตั งิ านและบ�ำเหน็จความชอบของบุคลากร การลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรายอืน่ ๆ
		 2. เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้มีอ�ำนาจลงชื่อก�ำกับ
			 2.1 สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงชื่อก�ำกับ
			 2.2 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อก�ำกับ
			 2.3 สถานศึกษา นอกจาก 2.1 และ 2.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด หรือผู้ก�ำกับดูแล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อก�ำกับ

ง. การออกบัตรประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนใหม่ สถานศึกษาทุกสถานศึกษา
สามารถออกบัตรนักเรียน นักศึกษาได้โดยด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2534
จ. ประเมินความรู้เพื่อเลื่อนชั้นเรียนระหว่างปี

		 ด�ำเนินการเช่นเดียวกับนักเรียนไทยโดยด�ำเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ฉ. ด�ำเนินการช่วยเหลือและให้ความสะดวกในกรณีที่บุคคลดังกล่าวต้องขออนุญาต
ออกนอกเขตพื้นที่
		 1. เพื่อไปศึกษาต่อตามหลักสูตร
			 ยึดแนวปฏิบตั ติ ามหนังสือ ที่ มท 0308.4/ว 795 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 เรือ่ งการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุคคล
ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
		 2. เพือ่ ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเป็นการชัว่ คราว ให้นำ� แนวปฏิบตั ติ ามหนังสือ ที่ มท 0308.4/ว 795
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 มาใช้โดยอนุโลม
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ช. ติดตามเด็กเข้าเรียน

		 กรณีนักเรียนขาดเรียน
		 1. เมือ่ นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึง่ เดือนให้สถานศึกษา
แจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผปู้ กครองน�ำเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน โดยส่งไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับหรือให้ผปู้ กครอง
ลงชื่อรับหนังสือโดยตรง โดยแจ้งเตือน 2 ครั้ง (แบบ พฐ. 14)
		 2. ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือตามข้อ 1 แล้วสถานศึกษา
รายงานให้คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ
แล้วแต่กรณีรับทราบ (แบบ พฐ. 15)
		 3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนหรือด�ำเนินการตามมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

1.2.3 การย้ายที่เรียนระหว่างปี
“กรณี ที่ เ ด็ ก ย้ า ยที่ อ ยู ่ ใ หม่ สถานศึ ก ษาต้ อ งอ� ำ นวยความสะดวก และติ ด ตามให้ เ ด็ ก ได้ เข้ า เรี ย น
ในสถานศึกษาทีใ่ กล้ทอี่ ยูใ่ หม่” ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคสอง สถานศึกษาต้องไปปฏิบัติ ดังนี้ ในกรณีที่มีการย้ายที่เรียนระหว่างปี
ก. ผู้ปกครองยื่นค�ำร้องขอย้ายต่อสถานศึกษา (แบบ พฐ. 19)
ข. สถานศึกษาท�ำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า (แบบ พฐ. 20)
พร้อมทั้งส่งเอกสารดังต่อไปนี้
		 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)
		 2. ระเบียนสะสม
		 3. แบบรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
		 4. ฯลฯ
ค. สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายออก ขออนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ. 21)
ง. สถานศึกษาทีน่ กั เรียนขอย้ายเข้า รับเอกสารหลักฐานของนักเรียนทีย่ า้ ยมาเข้าเรียนจัดให้นกั เรียนเข้าเรียน
และแจ้งการรับย้ายนักเรียนไปให้สถานศึกษาเดิมทราบ (แบบ พฐ. 23) พร้อมทัง้ รายงานต่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่สังกัด (แบบ พฐ. 22)
จ. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
แจ้งการรับนักเรียนไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับที่นักเรียนย้ายออกทราบ (แบบ พฐ. 24) เพื่ออนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
ฉ. สถานศึกษาทีน่ กั เรียนขอย้ายเข้าเรียนรายงานส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
แล้วแต่กรณี และแจ้งการรับนักเรียนให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายออกทราบ (แบบ พฐ. 22 และ 23)
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ช. กรณีที่ผู้ปกครองขอย้ายเด็กไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ต่างสังกัดส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรื อ สั ง กั ด อื่ น ให้ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานที่ นั ก เรี ย นย้ า ยออกทราบ (แบบ พฐ. 22
และ 23)
ซ. กรณีผู้ปกครองไม่พานักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายไปเข้าเรียน ให้สถานศึกษา
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งติดตามให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
และประสานแจ้งผลการติดตามให้ทราบซึ่งกันและกัน (แบบ พฐ. 25 และ พฐ. 26)
ฌ. จ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนหากมีสาเหตุดังต่อไปนี้ การจ�ำหน่ายนักเรียน หมายถึง
การด�ำเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่
สาเหตุที่จะจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ มีอยู่ 5 สาเหตุ คือ
1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
3. นักเรียนหยุดเรียนติดกันเป็นเวลานาน ไม่มีตัวตนผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในพื้นที่แล้ว ไม่แจ้งย้ายที่อยู่
4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5. นักเรียนจบการศึกษากรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ (รายละเอียดน�ำไปไว้ในหมวด 4 กรณีจบการศึกษา)
		 5.1 กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�ำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		 5.2 กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจ�ำหน่ายนักเรียนมีสาเหตุและแนวปฏิบัติ ดังนี้ (ไม่รวมกรณีจบการศึกษา)
1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา
		 1.1 สถานศึกษาขออนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนทีข่ อย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอืน่ ต่อส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แบบ พฐ.21)
		 1.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับทีก่ ำ� กับดูแลสถานศึกษาทีน่ กั เรียนย้ายออก แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนให้สถานศึกษาทราบ
(แบบ พฐ.28)
		 อนุญาต กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้ายภายในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รบั แจ้งจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณีย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้ายได้
เข้าเรียนแล้ว
			 ไม่อนุญาต กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้ายภายในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รบั แจ้งจากส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณีย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้าย
ไม่ได้เข้าเรียนแล้ว
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			 สถานศึกษาจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รับอนุญาต
			 สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออกติดตาม เด็กเข้าเรียน
			 ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับไม่อนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนเนื่องจากไม่ไปเข้าเรียนตามที่ขอย้ายเข้า หากไม่สามารถติดตามนักเรียน
มาเข้าเรียนได้ให้ด�ำเนินการขอนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่มีตัวตน
อยู่ในพื้นที่
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
		 2.1 สถานศึกษาขอส�ำเนาใบมรณบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครองโดยตรวจสอบกับ
ส�ำเนาเอกสารฉบับจริงก่อนด�ำเนินการ
		 2.2 สถานศึกษาขออนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนทีถ่ งึ แก่กรรมต่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ. 21)
		 2.3 สถานศึกษาขออนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนทีถ่ งึ แก่กรรมต่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียน
และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ. 28)
		 2.4 สถานศึกษาจ�ำหน่ายนักเรียนทีถ่ งึ แก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียนของผูป้ กครองและนักเรียน
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่มีตัวผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในพื้นที่แล้วไม่แจ้ง
ย้ายที่อยู่
		 3.1 สถานศึกษาขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและนักเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหรือ
จากนายอ�ำเภอ/กิ่งอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
(แบบ พฐ. 27 )
		 3.2 สถานศึกษาขออนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
ไม่มีตัวตนในพื้นที่ต่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ. 21)
		 3.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจ�ำหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ
(แบบ พฐ. 28)
		 3.4 สถานศึกษาจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
		 4.1 เมือ่ นักเรียนมีอายุพน้ เกณฑ์ภาคบังคับและผูป้ กครองไม่ประสงค์จะให้นกั เรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
ต่อไป ให้สถานศึกษาพิจารณาจ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน แล้วรายงานส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ. 29)
		 4.2 เด็กพ้นเกณฑ์ที่ไม่ประสงค์จะเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับสามารถเข้าศึกษาต่อในการศึกษา
นอกระบบ (กศน.)
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1.2.4 เมื่อจบการศึกษา
ก. ออกหลักฐานการจบหลักสูตรให้กับนักเรียน โดยกรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล
เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แบบรายงานประจ�ำตัวนักเรียน ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึก
หมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
		 โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ แก้ไขตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้ถกู ต้อง โดยยึดตามทะเบียนนักเรียน
ดังนี้
		 - ชื่อสกุล
		 - เลขประจ�ำตัวนักเรียน
		 - วัน เดือน ปี เกิด
		 - ชื่อบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
		 โดยการด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและค�ำสั่ง ดังต่อไปนี้
		 (1) ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดท�ำระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
		 (2) ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดท�ำประกาศนียบัตรหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
		 (3) ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดท�ำแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
		 (4) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ข. จ�ำหน่ายนักเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
		 1. กรณีนกั เรียนทีเ่ รียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อสถานศึกษาได้อนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แล้วให้แจ้งรายชื่อนักเรียนดังกล่าวไปยังสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ
เพื่อเรียนต่อแล้วจึงด�ำเนินการ คือ
			 1.1 จ�ำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
			 1.2 รายงานส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่
จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ.29)
		 2. กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนที่
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค. รายงานให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือต้นสังกัดทราบพร้อมจัดส่ง แบบรายงานผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา (ปพ.3)

68

2. การศึกษานอกระบบและ
		 การศึกษาตามอัธยาศัย

ความเป็นมา : พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
>> ความเป็นมา
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีหลักการ
จัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และมาตรา 5 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งมาตรา 14 ให้มีส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นในส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียกโดยย่อว่า “ส�ำนักงาน กศน.”
โดยมีเลขาธิการ กศน. ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เป็นหน่วยงานกลางในการด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) จัดท�ำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต่อคณะกรรมการ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รวมถึงการเทียบระดับการศึกษา
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคี
เครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในการด�ำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(6) จัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรูอ้ นื่ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างต่อเนือ่ งของ
ประชาชน
(7) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(8) ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงาน กศน.
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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และมาตรา 7 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ด�ำเนินการเพื่อเป้าหมาย ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนและสังคมที่ใช้ความรู้
และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
(2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา
พันธกิจ ของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�ำนักงาน กศน.)
ดังนี้
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา
พัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการด�ำเนินกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการน�ำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

>> นิยามศัพท์
การศึกษานอกระบบ หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการและมีวตั ถุประสงค์
ของการเรียนรูท้ ชี่ ดั เจน มีรปู แบบ หลักสูตร วิธกี ารจัด และระยะเวลาเรียนหรือการฝึกอบรมทีย่ ดื หยุน่ หลากหลาย
ตามสภาพความต้องการ และศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และมีวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ที่มีมาตรฐาน เพื่อรับรองวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของบุคคล ซึ่งสามารถ
เลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การน�ำเอาผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาทัง้ 3 รูปแบบมาประเมินเป็นส่วนหนึง่ ของผลการเรียนตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
สถานศึ ก ษา หมายความว่ า สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ในส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ภาคีเครือข่าย หมายความว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิได้
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการด�ำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หมายความว่า ผู้ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสัญชาติ
วัน เดือน ปีเกิด ถิ่นที่อยู่ ที่ทางราชการออกให้
บุคคลไม่มีสัญชาติไทย หมายความว่า ผู้ที่ไม่มีสูติบัตร และทะเบียนบ้านของบุคคลที่มีสัญชาติไทย
(ท.ร.14) หรือทะเบียนประวัติของชนกลุ่มน้อย/ทะเบียนส�ำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน/มีบัตรประจ�ำตัวชนกลุ่มน้อย
(บัตรสี) และมีหนังสือรับรองการเกิดที่ทางราชการออกให้และเอกสารอื่น ๆ ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การด�ำเนินงานตามพันธกิจของส�ำนักงาน กศน. จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ มี 3 ประเภท คือ
1) การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) การศึกษาตามหลักสูตรการรูห้ นังสือไทย พุทธศักราช 2557 เป็นการจัดการศึกษาให้กบั ผูไ้ ม่รหู้ นังสือ
หรือประชาชนที่ลืมหนังสือ
3) การศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนือ่ ง เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างอาชีพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ กลุ่มสนใจและการฝึกอบรม
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอ
2. บ้านหนังสือชุมชน เป็นที่อ่านหนังสือที่ตั้งอยู่ในระดับหมู่บ้าน ตามพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ
3. นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
4. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์
5. การจัดรายการวิทยุศึกษา
6. การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
เช่น รายการ Tutor
7. การจัดสื่อ Online ทั้งตามหลักสูตรและสื่อความรู้ทั่ว ๆ ไป
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาวไทยภูเขา
กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น
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>> แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือ
ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�ำนักงาน กศน.) ด�ำเนินการ
โดยแยกตามกลุ่มอายุผู้เรียน ดังนี้
1. กลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว) อายุ 16 ปีขึ้นไป
1.1 ผู้สมัครเรียนต้องผ่านการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 200 ชั่วโมง
ได้รับวุฒิบัตร และสามารถน�ำวุฒิบัตรมาสมัครเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
		 1.2 ผู้สมัครเรียนต้องมีทักษะความรู้พื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ผ่านเกณฑ์
การประเมินด้วยเครื่องมือการประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
2. กลุม่ เด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย (ลูกหลานแรงงานต่างด้าว) อายุ 8 - 15 ปี
		 2.1 ผ่านการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินทักษะความรู้พื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ผ่านเกณฑ์
การประเมินด้วยเครื่องมือที่สถานศึกษาก�ำหนดสามารถสมัครเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
2.2 ผู้เรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา		
		 2.3 วิธีจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการรู้แบบชั้นเรียน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 4 วัน วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
		 2.4 ใช้ระยะเวลาเรียน ไม่เกิน 5 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่จบการศึกษาเร็วกว่าการเรียนในภาคปกติ
(อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์) ส�ำหรับระดับประถมศึกษา จึงจะสามารถจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การเข้าเรียนในสถานศึกษา
		 1.1 การประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ โดยใช้สื่อตามความเหมาะสม ทั้งสื่อเอกสาร สื่อบุคคลและอื่น ๆ
การประชาสัมพันธ์สามารถด�ำเนินการได้ตลอดปี
		 1.2 แนะแนวการศึกษา สถานศึกษาจัดให้มีการแนะแนว เพื่อเป็นการแนะน�ำ การชี้ช่องทาง
ให้ผู้ไม่รู้ ไม่แน่ใจ ได้รับรู้ เข้าใจและมั่นใจที่จะด�ำเนินการแนะแนวการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะแนวต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่
จัดการศึกษานอกระบบทุกคน ได้แก่ ครู กศน. ต�ำบล ครูศนู ย์การเรียนชุมชน ครูประจ�ำกลุม่ ครูอาสาสมัคร กศน.
โดยมีขั้นตอนการแนะแนวที่ถูกต้องเป็นระบบ
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		 1.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้เรียนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน
โดยสถานศึกษามีหน้าที่เปิดรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนทุกภาคเรียน ซึ่งหลักฐานการสมัครเรียน (ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และหนังสือ
ที่ ศธ 0210.03/6217 เรือ่ ง การรับสมัครและออกหลักฐานการศึกษาของผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย
			 1.3.1 ใบสมัคร
			 1.3.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด�ำ ไม่สวมหมวก และสวมเสื้อสีขาวมีปก
			 1.3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)
			 1.3.4 ส�ำเนาหนังสือแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง หรือหลักฐานอืน่ ทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 6 ได้แก่
				
1. สูติบัตร
		
2. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้
หรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
				
4. กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
				
5. กรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 4 ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัคร
เรียน หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะมาลงหลักฐานทางการศึกษา
		 1.4 การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนควรให้ผู้เรียนมาลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียน จะส่งผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียนในโอกาสต่อไป ซึ่งจ�ำนวนรายวิชา
ที่ลงทะเบียนในแต่ละระดับ ดังนี้
			 1.4.1 ระดับประถมศึกษา ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต
รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 แต่ไม่นับรายวิชาที่น�ำมาเทียบโอนผลการเรียน
		
1.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 17
หน่วยกิต รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 แต่ไม่นับรายวิชาที่น�ำมาเทียบโอนผลการเรียน
		 1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน
23 หน่วยกิต รวมทั้งการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 แต่ไม่นับรายวิชาที่น�ำมาเทียบโอน
ผลการเรียน
		 1.5 การท�ำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รียนได้ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยเขียนโครงการ/กิจกรรมเสนอสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติโครงการเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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		 1.6 การลงทะเบียนเทียบโอนการศึกษา (การเทียบโอนผลการเรียน) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดรูปแบบการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรียนสามารถน�ำผลการเรียนมาเทียบโอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้
			 1.6.1 ขอบข่ายการเทียบโอนผลการเรียน
				 1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
				
2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ
				
3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ
				
4. การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น ทหารกองประจ�ำ
การ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น�ำท้องถิ่น เป็นต้น
				
5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
			 1.6.2 วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
				 1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและนอกระบบ
				
2. การเทียบความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ตามแนวทางที่ส�ำนักงาน กศน. ก�ำหนด
		 1.7 การลงทะเบียนรักษาสถานภาพ กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนใดจะต้อง
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนนัน้ หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคเรียนใดได้ จะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลังทุกภาคเรียนติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน 6 ภาคเรียน
2. ระหว่างนักศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
		
ยึดหลักความเสมอภาค ค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน อาทิ
		
		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้บริการค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องกับสภาพและวิถีชีวิตของผู้เรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
จัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา เครือข่าย หรือหน่วยงานอื่น ๆ
จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
มีการฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
อื่น ๆ
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3. การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษา
		 การย้ายสถานศึกษาสามารถท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ
		 1. การย้ายสถานศึกษาโดยการลาออก ปฏิบัติดังนี้
			 1.1 ผู้เรียนยื่นใบค�ำร้องขอลาออกจากสถานศึกษา พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซม. 2 รูป
ติดต่อสถานศึกษาด้วยตนเอง กรณีมาด้วยตนเองไม่ได้ท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นด�ำเนินการแทนได้
			 1.2 สถานศึกษาตรวจเอกสาร หลักฐานผลการเรียนให้ถูกต้อง และออกหลักฐานผลการเรียน
ให้ผู้เรียน
			 1.3 ให้สถานศึกษาระบุเหตุผลที่ลาออกในหลักฐานการศึกษา “ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น”
		 2. การย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ผู้เรียนมีความจ�ำเป็นสามารถด�ำเนินการย้ายสถานศึกษา
ที่เรียนจากที่เดิมระหว่างภาคเรียนและยังคงสถานภาพการเป็นผู้เรียนของสถานศึกษาเดิมปฏิบัติดังนี้
			 2.1 ผู้เรียนยื่นใบค�ำร้องต่อสถานศึกษาเดิม เพื่อขอย้ายสถานที่เรียน
			 2.2 สถานศึกษาเดิมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยา้ ยได้ โดยท�ำหนังสือส่งตัวผูเ้ รียนพร้อมเอกสาร
สรุปผลการประเมินระหว่างภาคเรียน และกิจกรรม กพช. รวมทั้งผลการเรียนอื่นๆ ในภาคเรียนนั้นไปยัง
สถานศึกษาแห่งใหม่ตามแบบที่ส�ำนักงาน กศน. ก�ำหนด
			 2.3 สถานศึกษาแห่งใหม่รับตัวผู้เรียนไว้ และแจ้งผลการรับผู้เรียนให้สถานศึกษาเดิมทราบ
			 2.4 สถานศึกษาแห่งใหม่จัดให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
			 2.5 ส่งผลการเรียนกลับมาที่สถานศึกษาเดิมเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนั้น
			 2.6 สถานศึกษาเดิมได้รับผลการเรียนแล้วจัดเก็บเอกสารหลักฐานและบันทึกผลการเรียน
ไว้เป็นหลักฐาน
			 อนึ่ง ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น ย้ายไปปฏิบัติงาน กลับภูมิล�ำเนา สามารถขอย้าย
สถานที่เรียนชั่วคราวได้ 1 ภาคเรียน หากเกิน 1 ภาคเรียนสถานศึกษาควรแนะน�ำให้ผู้เรียนใช้วิธีการลาออก
จากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผู้เรียนของสถานศึกษาแห่งใหม่และศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
4. การบันทึกหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษา ปฏิบัติดังนี้
		 4.1 การบันทึกหลักฐานทางการศึกษาของผู้เรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
			 (1) ในกรณี ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานทางการศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คล เช่ น สมุ ด ประจ� ำ ตั ว นั ก เรี ย น
นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
			 (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ
เป็นต้น ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษา โดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
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		 4.2 ด�ำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้วัน เดือน ปีเกิด
		 กรณีที่มีเอกสารหลักฐานใหม่มาแสดงตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การแก้วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
			 กรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุที่
			 1. เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียน
เติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผู้แก้และวัน เดือน ปี ย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
			 2. ในกรณีที่วัน เดือน ปี เ กิ ดของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาผิ ดพลาดและมี ผู ้ ร ้ อ งขอให้ แก้
ผู้ร้องขอจะต้องส่งค�ำร้องตามแบบท้ายระเบียบ ฯ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณาวินิจฉัย วัน เดือน ปีเกิด ตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้ คือ
				 (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
				 (ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกท�ำลายก็ให้ส่งเอกสารอื่น ๆ
ที่หน่วยราชการออกให้ เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจ�ำตัวประชาชน
				 (ค) ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า เอกสารหลั ก ฐานตามข้ อ (ข) ที่ ห น่ ว ยราชการออกให้ นั้ น
วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกัน ให้ยึดเอกสารของกรมการปกครองเป็นหลักและให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็น
ราย ๆ ไป
			 3. เมื่อทางสถานศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามข้อ 5 (2) (ก) หรือข้อ 5 (2)
(ข) หรือได้ท�ำการสอบสวนตามข้อ 5 (2) (ค) แล้ว ถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับ
หลักฐานความเป็นจริง ให้ท�ำรายงานส่งค�ำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น
และส�ำเนาการสอบสวน (ถ้ามี) ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแก้ไขเป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ : กรณีเพิม่ เติม วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้น�ำเอาการด�ำเนินการตามข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม)
5. การรายงานข้อมูลผู้เรียน
		
สถานศึกษาต้องรายงานข้อมูลผู้เรียนให้ต้นสังกัดทราบตามล�ำดับ ดังนี้
		 5.1 รายงานผูล้ งทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน ไปยังส�ำนักงาน กศน. เพือ่ ขอรับเงินอุดหนุนรายหัว
ภายในระยะเวลาที่ส�ำนักงาน กศน.ก�ำหนด
		 5.2 รายงานผู้จบหลักสูตรในแต่ละภาคเรียนให้ด�ำเนินการหลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ภายใน 30 วัน และควรจัดท�ำส�ำเนาไฟล์ข้อมูลส่งให้ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
อีกทางหนึ่ง
		
5.3 รายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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6. เกณฑ์การจบหลักสูตร
		 6.1 เกณฑ์การจบหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา มีดังนี้
			 6.1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้าง
หลักสูตร คือ
			
1) ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
			
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ
40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
		
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ
44 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
			 6.1.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
200 ชั่วโมง
			 6.1.3 ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป
			 6.1.4 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
7. หลักฐานการขอจบหลักสูตร
		 7.1 เมือ่ ผูเ้ รียนผ่านระดับการศึกษาและจบหลักสูตรแต่ละระดับแล้ว ต้องยืน่ ค�ำร้องขอจบการศึกษา
พร้อมหลักฐาน ดังนี้
			 7.1.1 ใบค�ำร้องขอจบหลักสูตร
			 7.1.2 รูปถ่าย 4 x 5 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาด�ำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นรูปประเภทโพลาลอยด์
			 7.1.3 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
			 7.1.4 ส�ำเนาหนังสือส�ำคัญแสดงวุฒิเดิมก่อนเข้าเรียน
			 7.1.5 ส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนสกุล ใบทะเบียนสมรส อื่น ๆ
(ถ้ามี)
		 7.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับ
			 7.2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน. 1)
			 7.2.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร
(กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร
เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใดๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)
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3. การอาชีวศึกษา

ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอาชีวศึกษานั้น ๆ
ในการจัดการการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ดังนี้ คือ (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก�ำหนดหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้
เพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะได้
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
“การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
ฯลฯ
มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก�ำหนดจุดมุง่ หมาย วิธกี ารศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย
รู ป แบบ วิ ธี ก ารศึ ก ษา ระยะเวลา การวั ด และการประเมิ น ผลที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขของการส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม
(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้นการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส�ำคัญ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
3.1 วิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
3.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยู่ในสถานศึกษา การย้ายที่เรียนระหว่างปี เมื่อจบการศึกษา
3.3 ตรวจสอบหลักฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
3.4 นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

80

3.1 วิธีการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
ตรวจสอบหลักฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนสถานศึกษา พ.ศ. 2548
1. สูติบัตร
2. กรณีไม่มหี ลักฐานตามข้อ 1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
4. กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน ท�ำบันทึกแจ้ง
ประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
5. กรณีทไี่ ม่มบี คุ คลหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 4 ให้ซกั ถามประวัตบิ คุ คลผูม้ าสมัครเรียนหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
หมายเหตุ : กรณีทนี่ กั ศึกษายังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา และปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
มาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น โดยให้น�ำเอาแนวปฏิบัติของการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้โดยอนุโลม
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3.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระหว่างที่นักศึกษาผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยศึกษาอยู่ให้สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษา
		 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
		 (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
		 (2) ในกรณีท่ีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข. ด�ำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้วัน เดือน ปีเกิด
		 กรณีที่มีเอกสารหลักฐานใหม่มาแสดงตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
		 กรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุที่
		 1. เจ้าหน้าทีข่ องสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หวั หน้าสถานศึกษาเป็นผูแ้ ก้ให้ถกู ต้อง
ตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขเพิม่ เติมให้ขดี ฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่
ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผู้แก้และวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
		 2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องขอ
จะต้องส่งค�ำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษา เพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยวัน เดือน ปีเกิดตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้ คือ
			 (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
			 (ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกท�ำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วยราชการ
ออกให้ เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจ�ำตัวประชาชน
			 (ค) ในกรณีที่ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ที่หน่วยราชการออกให้นั้น วัน เดือน ปี
เกิดไม่ตรงกัน ให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
		 3. เมือ่ ทางสถานศึกษาได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ� การสอบสวน
ตามข้อ (ค) แล้วถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง ให้ท�ำรายงาน
ส่งค�ำร้องขอแก้วนั เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และส�ำเนาการสอบสวน (ถ้ามี) ไปตามระเบียบ
ราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข เป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ: กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้น�ำเอาการด�ำเนินการตามข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม)
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3.3 การย้ายที่เรียนระหว่างปี
ก. สถานศึกษาจะต้องอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์ขอย้ายทีเ่ รียน มีขนั้ ตอน
การปฏิบัติ ดังนี้
		 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน จะต้องติดต่องานทะเบียนของสถานศึกษาขอรับ
ผลการเรียนเพื่อน�ำไปติดต่อขอเข้ารับกับสถานศึกษาแห่งใหม่
		 2. สถานศึกษาแห่งใหม่ตอบรับการเข้าเรียนให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอลาออก พร้อมทัง้ ขอใบรับรอง
ผลการเรียนของสถานศึกษา
(กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัวประกาศนียบัตร
เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐานในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)
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3.4 เมื่อจบการศึกษา
ด�ำเนินการออกหลักฐานทางการศึกษาให้นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรเช่นเดียวกับนักศึกษา
ผู้มีสัญชาติไทยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539
กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษาใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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4. การอุดมศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ
คือ ระดับต�่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
3.1 วิธีการรับนักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา
3.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยู่ในสถานศึกษา
3.3 การย้ายที่เรียนระหว่างปี
3.4 เมื่อจบการศึกษา

4.1 วิธีการรับนักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา
ด�ำเนินการรับนักศึกษาตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งทั้งการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเท่าที่ไม่ขัดกับแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าในระบบกลาง
		 1. ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ ให้ด�ำเนินการตามข้อ 6 แห่งระเบียบ ฯ ดังนี้
			 1.1 สูติบัตร
			 1.2 กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
			 1.3 กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เรียกหลักฐานทีท่ างราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
			 1.4 กรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
			 1.5 กรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.4 ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลังให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น โดยให้น�ำเอาแนวปฏิบัติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาใช้โดยอนุโลม
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		 2. ส�ำเร็จขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
		 3. ส�ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
		 4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
		 5. ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
		 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเคารพ
กฎหมาย
		 7. มีคุณสมบัติในด้านความรู้ ความสามารถตามข้อก�ำหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
ข. การเข้าเป็นนักศึกษา
		 การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็น
นั ก ศึ ก ษานั้ น ให้ ด� ำ เนิ น การตามประกาศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ค. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
		 ให้ ด� ำ เนิ น การตามประกาศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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4.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระหว่างทีน่ กั ศึกษาผูท้ ไี่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยศึกษาอยูใ่ ห้สถานศึกษาปฏิบตั ดิ งั นี้
ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษา
		 ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน ใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
		 (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ
		 (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียนหรือจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามก�ำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข. ด�ำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้วัน เดือน ปีเกิด
		 กรณีที่มีเอกสารหลักฐานใหม่มาแสดงตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
		 กรณีแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุที่
		 1. เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้ให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่
ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผู้แก้และวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
		 2. ในกรณีทวี่ นั เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผรู้ อ้ งขอให้แก้ ผูร้ อ้ งขอจะต้อง
ส่งค�ำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยวัน เดือน ปีเกิดตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้ คือ
			 (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
			 (ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกท�ำลายก็ให้ส่งเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยราชการ
ออกให้ เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจ�ำตัวประชาชน
			 (ค) ในกรณีทปี่ รากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ทีห่ น่วยราชการออกให้นนั้ วัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พิจารณาข้อเท็จจริง เป็นราย ๆ ไป
		 3. เมือ่ ทางสถานศึกษาได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ� การสอบสวน
ตามข้อ 2 (ค) แล้วถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง ให้ท�ำรายงาน
ส่งค�ำร้องขอแก้วนั เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และส�ำเนาการสอบสวน (ถ้ามี) ไปตามระเบียบ
ราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเป็นรายๆ ไป
(หมายเหตุ : กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้น�ำเอาการด�ำเนินการตามข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม)
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4.3 การย้ายที่เรียนระหว่างปี
ก. สถานศึกษาจะต้องอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน
มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
		 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน จะต้องติดต่องานทะเบียนของสถานศึกษา ขอรับ
ผลการเรียนเพื่อน�ำไปติดต่อขอเข้ารับกับสถานศึกษาแห่งใหม่
		 2. สถานศึกษาแห่งใหม่ตอบรับการเข้าเรียนให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอลาออก พร้อมทัง้ ขอใบรับรอง
ผลการเรียนของสถานศึกษา
(กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)

4.4 เมื่อจบการศึกษา
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของแต่ละ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น ประกาศนียบัตร หรือหลักฐาน
การจบหลักสูตรใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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5. สถานศึกษาอื่น ๆ

กรณีสถานศึกษาอื่น นอกเหนือจาก 4 ประเภทข้างต้น หากเป็นสถานศึกษาในความหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ฯลฯ
มาตรา 4
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ฯลฯ
มาตรา 21
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิ จ และหน่ วยงานอื่ นของรั ฐ อาจจั ด การศึ ก ษาเฉพาะทาง
ตามความต้องการและความช�ำนาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค�ำนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งวิธีการปฏิบัติในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถานศึกษานั้น และให้น�ำแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ประเภทข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม
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ภาคผนวก

ก

สถานะและสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฏรหรือ
ไม่มีสัญชาติไทย

1. สถานะของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ฯลฯ
มาตรา 4
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา 27
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน...
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิดเชื้อชาติ...
สถานะของบุคคล...จะกระท�ำมิได้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948
ฯลฯ
ข้อ 6

“บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกสถานที่”
ฯลฯ
ประเทศไทยยอมรับปฏิญญานี้ ตั้งแต่ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)
ฯลฯ

ข้อ 24
1.	เด็กทุกคนย่อมมีสทิ ธิในมาตรการต่าง ๆ เพือ่ การคุม้ ครองเท่าทีจ่ ำ� เป็นแก่สถานะแห่งผูเ้ ยาว์ ในส่วนของ
ครอบครัวของตน สังคม และรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา
ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือก�ำเนิด
2. เด็กทุกคนย่อมมีหลักฐานทางทะเบียนทันทีที่ถือก�ำเนิดและย่อมได้รับการตั้งชื่อ
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989
ฯลฯ
ข้อ 7
1.	เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสทิ ธิทจี่ ะมีชอื่ นับแต่เกิด และสิทธิทจี่ ะได้สญ
ั ชาติ
และเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
2.	รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคี
ที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่
ในสถานะไร้สัญชาติ
						
ฯลฯ
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2.	สถานะและสิทธิของบุคคลตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
2.1 การรับรองการเกิด
		 2.1.1 รับรองขณะเกิด (มาตรา 23)
			
ท.ร. 1/1 = หนังสือรับรองการเกิดที่ผู้ท�ำคลอดออกให้กับเด็กทุกคน ทุกสัญชาติ
ที่เกิดในสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
		 2.1.2 รับรองหลังเกิด (มาตรา 20/1)
			
ท.ร. 20/1 = หนังสือรับรองการเกิดที่นายทะเบียนออกให้คนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
หรือทะเบียนประวัติ แต่ไม่มีสูติบัตร และมีเหตุจ�ำเป็นต้องใช้หลักฐานการเกิด

2.2 ประเภทของทะเบียนบ้าน
		 2.2.1 ท.ร. 14 ส�ำหรับลงรายการบุคคลสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยเป็นการถาวร
ในประเทศไทย (ต่างด้าวมีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญคนต่างด้าว)
		 2.2.2 ท.ร. 13 ส�ำหรับลงรายการคนต่างด้าว 2 ประเภทได้แก่
			
• คนที่เข้าเมืองถูกต้องและได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว
			
• คนที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่มที่ รมว.มท.
ประกาศก�ำหนด (มาตรา 38 วรรคแรก)

2.3 การจัดท�ำทะเบียนประวัติของบุคคล
		 ก. ทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
			 1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
			 2. กลุ่มคนต่างด้าวและบุตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย
		 ข. ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
			 “บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน” หมายถึง บุคคลทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักแหล่งในราชอาณาจักร
แต่ไม่มีรายการในทะเบียนราษฎร
			 1. กลุ ่ ม บุ ค คลตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 จ�ำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
			 กลุ่ม 1 ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแต่ตกการส�ำรวจ
			 กลุ่ม 2 เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
			 กลุ่ม 3 กลุ่มบุคคลที่ไร้รากเหง้าไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
			 กลุ่ม 4 บุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ
			 กลุ่ม 5 แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาทีม่ ปี ญั หาไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง
			 กลุ่ม 6 คนต่างด้าวอื่น นอกจากกลุ่ม 1 - 5
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			 2. กลุ่มที่ไม่อาจรับแจ้งการเกิดตามมาตรา 19 มาตรา 19/1 และ มาตรา 19/3 เนื่องจาก
ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้
			 3. กลุ่มที่อ้างว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่อาจพิสูจน์สถานะ
การเกิดและสัญชาติได้
			 4. กลุ ่ ม คนที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยอื่ น ๆ ตามมาตรา 38 วรรคสอง ของพระราชบั ญ ญั ติ
การทะเบียนราษฎร แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

2.4 การบันทึกสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
		 การทะเบียนราษฎร หมายถึง การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด
สัญชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้อเท็จจริงและตัวตนในทางกฎหมาย โดยการบันทึกจะเริ่มต้น
ตั้งแต่เกิด จนถึงแก่ความตาย
		 การบันทึกในทะเบียนบ้าน/ทะเบียนประวัติ
		 O คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวได้รับสิทธิอาศัยอยู่ถาวร (ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญ
ประจ�ำตัวคนต่างด้าว) ได้รับการบันทึกในทะเบียนบ้านเล่มปกนํ้าเงิน (ท.ร. 14)
		 O คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว (พาสปอร์ต วีซ่า) หากประสงค์
ก็สามารถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ท.ร. 13)
		 O คนต่างด้าวได้รับการผ่อ นผั นให้ อ าศั ย อยู ่ ในประเทศไทยได้ เ ป็ นกรณี พิ เ ศษหากผ่ อนผั น
มีระยะเวลาตัง้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไป หรือกรณีสง่ กลับประเทศต้นทางไม่ได้ ต้องขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง
(ท.ร. 13)
		 O หากผ่อนผันต�่ำกว่า 5 ปี จะได้รับการบันทึกเข้าในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38, ท.ร. 38 ก)
แล้วแต่กรณี คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการบันทึกในทะเบียนประวัติประเภท
ท.ร. 38 ก
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3. แนวทางการเข้าถึงสถานะและสิทธิของบุคคล
3.1 การแจ้งการเกิด
		 3.1.1 เด็กที่เกิดในสถานพยาบาล ต้องท�ำอย่างไร?
			
พ่อหรือแม่ของเด็กติดต่อขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย
หรือคลินิค (ทั้งรัฐและเอกชน) ที่เด็กเกิดพ่อหรือแม่ของเด็กน�ำส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาทะเบียนประวัติ
บัตรประจ�ำตัวและหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ไปยื่นเรื่องขอแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เด็กเกิด โดยถ้าโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิกที่เด็กเกิดตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอหรือเทศบาลใด
ก็ไปยื่นเรื่องที่อ�ำเภอ หรือเทศบาลนั้น เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดแล้วจะออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้
		 3.1.2 เด็กที่เกิดนอกสถานพยาบาล ต้องท�ำอย่างไร?
			 พ่อหรือแม่หรือเจ้าบ้านที่มีการเกิดเป็นผู้แจ้งการเกิด
			
ถ้าเด็กเกิดในท้องที่หมู่บ้านไหนให้แจ้งการเกิดต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด และขอรับใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้า) ไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่อ�ำเภอ
เพื่อรับแจ้งการเกิด และออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาลที่มีผู้ใหญ่บ้านให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
เด็กที่เกิดในหมู่บ้าน
			
ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาลทีไ่ ม่มผี ใู้ หญ่บา้ น ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนของเทศบาลนัน้
โดยน�ำส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาทะเบียนประวัติ บัตรประจ�ำตัว และควรน�ำผู้ท�ำคลอดหรือพยานบุคคลที่
เห็นการเกิดของเด็กไปด้วย เพื่อให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร (ใบเกิด) ให้
		 3.1.3 ผู้ที่ไม่ได้แจ้งการเกิดและต้องการแจ้งการเกิด ต้องท�ำอย่างไร?
			
เจ้าตัว (ที่บรรลุนิติภาวะ) พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเจ้าบ้านที่มีการเกิดเป็นผู้แจ้งการเกิด
นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 100) ให้ผู้แจ้งนายทะเบียน รวบรวม
หลักฐานเสนอให้นายอ�ำเภอพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ
			
- ถ้ามีสญั ชาติไทย ให้ออกสูตบิ ตั ร (ท.ร. 2) ให้แก่ผแู้ จ้ง และเพิม่ ชือ่ เข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14)
			
- ถ้าไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดหรือสัญชาติได้ให้จัดท�ำทะเบียน
ประวัติส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

3.2 การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 20/1)
		

(ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีสูติบัตรและมีความจ�ำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด)

		 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องขอ
		 3.2.1 เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่ได้สตู บิ ตั ร หรือสูตบิ ตั ร
ช�ำรุดสูญหาย และไม่สามารถคัดส�ำเนาได้
		 3.2.2 มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
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พยานหลักฐานที่ใช้
			
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) หรือส�ำเนาทะเบียนประวัติ (เช่น ท.ร. 38
ท.ร. 38/1, ท.ร. 38 ก, ท.ร. 38 ข เป็นต้น)
			
2. เอกสารหลักฐานแสดงว่าเกิดในประเทศไทย (ถ้ามี)
			
3. พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 2 คน
			
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
			
ยื่นที่ไหน
			
ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้นั้นเกิด หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ทะเบียนประวัติ หรือมีภูมิล�ำเนาปัจจุบัน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด�ำเนินการไม่เกิน 105 วัน

3.3 การมีชื่อในทะเบียนบ้านของคนสัญชาติไทย
		 3.3.1 การมีชื่อโดยผ่านการแจ้งการเกิด
			 เมื่อบุคคลได้รับแจ้งการเกิดและได้รับสูติบัตรแล้วนายทะเบียนจะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
โดยคนที่เกิดในท้องที่ตามทะเบียนบ้านของพ่อแม่จะได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านนั้น แต่ถ้าเกิดต่างท้องที่จะ
ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลางของส�ำนักทะเบียน กรณีนี้พ่อแม่จะต้องขอแจ้งย้ายออกเพื่อน�ำใบแจ้ง
การย้ายไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริง
		 3.3.2 การมีชื่อโดยผ่านการยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อ
				 3.3.2.1 ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
					
ส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่ได้รับการบันทึกรายการบุคคล
ในเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบุคคลที่เคยแจ้งการเกิดหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วแต่เป็นทะเบียนรุ่น
ทีไ่ ม่มเี ลขประจ�ำตัวประชาชน ซึง่ จ�ำแนกประเภทของบุคคลทีส่ ามารถยืน่ ค�ำร้องขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านได้ดงั นี้
					
1. คนไทยที่ตกส�ำรวจทางทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499 (เกิดก่อน
วันที่ 1 มิถุนายน 2499)
					
2. คนทีม่ สี ตู บิ ตั ร ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ หรือทะเบียนบ้านฉบับทีไ่ ม่มเี ลข 13 หลัก
					
3. คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานหรือเกิดต่างประเทศแล้วกลับเข้ามา
ในประเทศไทย
					
4. คนไทยทีไ่ ม่มหี ลักฐานเอกสารราชการอะไรเลยทีจ่ ะยืนยันสถานะของตนเอง
					
5. เด็กอนาถาหรือเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ ซึง่ อยูใ่ นอุปการะของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
					
6. คนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด
					
7. คนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย เช่น ได้ถือสัญชาติไทยตามสามี
ได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้สญั ชาติไทย เป็นต้น ยืน่ ค�ำร้องตามแบบ ท.ร. 31
ที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนา เว้นแต่กรณีคนที่มีสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน
ฉบับที่ไม่มีเลข 13 หลักให้ยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรหรือตามทะเบียนบ้านแล้วแต่กรณี
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หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นค�ำร้อง
				
1) หลักฐานเอกสารราชการที่มีรายการบุคคลของผู้ที่จะขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี)
เช่น หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนนักเรียน ส.ด. 9 ส.ด. 43 หนังสือเดินทาง หนังสือส�ำคัญการแปลงสัญชาติ
เป็นต้น
				
2) ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ของบ้านที่จะเพิ่มชื่อ
				
3) บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ของ
บิดามารดา (ถ้ามี)
				
4) ผลการตรวจดีเอ็นเอ (ถ้ามี)
				
5) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรอง และยืนยันตัวบุคคลได้
บุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) จะได้เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5
เว้นแต่คนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายตาม (7) จะได้เลข 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8
				 3.3.2.2 ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการ สถานะบุคคล
ในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543
					
ส�ำหรับชาวเขา 9 เผ่าดั้งเดิม (กะเหรี่ยง ม้ง ลีซอ อาข่า ลาหู่ เมี่ยน ลัวะ ขมุ
และมลาบรี) ใน 20 จังหวัดพื้นที่สูง ที่มีข้อเท็จจริงตามกฎหมายอันท�ำให้ได้สัญชาติไทย
					
ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอลงรายการสั ญ ชาติ ต ามระเบี ย บส� ำ นั ก ทะเบี ย นกลางว่ า ด้ ว ย
การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 ณ ที่ว่าการอ�ำเภอ
ซึ่งตนเองมีภูมิล�ำเนาอยู่ตามทะเบียนประวัติ ฯ โดยใช้แบบค�ำร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง
พ.ศ. 2543
					
หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นค�ำร้อง
					
1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของบิดาและมารดา
					
2) ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ฯ ของบิดาและมารดา
					
3) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว หรือส�ำเนาทะเบียนประวัติ ฯ ของบุคคลที่จะขอลง
รายการสัญชาติ
					
4) หนังสือรับรองการเกิดซึ่งออกโดยโรงพยาบาล สูติบัตร หนังสือ รับรอง
สถานที่เกิดของบิดาและมารดา รวมทั้งของบุคคลที่จะขอลงรายการสัญชาติ ทะเบียนส�ำรวจบัญชีบุคคล
ในบ้าน (ท.ร.ชข.) รับรองส�ำเนาโดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหรือศูนย์พัฒนาสังคม
					
5) เอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่น ๆ เช่น บัตรประจ�ำตัวนักเรียน บัตรประจ�ำตัว
ลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น
					
6) พยานบุคคลที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงอันท�ำให้ได้สัญชาติไทย เช่น ยืนยัน
ว่าผู้ร้องเกิดในไทย
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		 3.3.3 การมีชื่อโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานะ (ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)
				 บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 ได้แก่ ผู้ที่เกิดในประเทศไทย ก่อนวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2535 โดยขณะเกิดมีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือได้รบั อนุญาตให้อาศัยอยูเ่ พียงชัว่ คราว (มีพาสปอร์ต วีซา่ ) หรือได้รบั ผ่อนผันให้
อาศัยอยูไ่ ด้เป็นกรณีพเิ ศษ (ชนกลุม่ น้อย) รวมถึงบุตรของบุคคลนัน้ ทีเ่ กิดในประเทศไทย ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
และไม่ได้สัญชาติไทยเนื่องจากพ่อและแม่ไม่ได้สัญชาติไทย โดยกฎหมายก�ำหนดเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้สัญชาติไทย
ต้องมีรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร มีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่จริงในประเทศไทยและมีความประพฤติดี
หรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศ
				 ยื่นค�ำร้องตามแบบค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ
หรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
				 หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นค�ำร้อง
				 1) สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1, ท.ร. 20/1) หรือหนังสือรับรอง
สถานที่เกิด
				 2) ทะเบียนบ้าน (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) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ�ำนวน 1 รูป
				 4) บัตรประจ�ำตัวที่ส�ำนักทะเบียนออกให้ (ถ้ามี)
				 5) เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติ หรือการท�ำ
คุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)
				 6) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
					 เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค�ำขอลงรายการสัญชาติไทย
ในทะเบียนบ้านพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ขอตามกฎหมายก�ำหนดแล้ว
จะรวบรวมน�ำเสนอนายอ�ำเภอเพื่อพิจารณา หากได้รับอนุญาตให้ลงรายการสัญชาติไทยตามที่ขอ ค�ำขอนั้น
จะถูกส่งไปให้กรมการปกครองก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักให้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ จากนั้นนายทะเบียนจะท�ำการเปลี่ยนสถานะของบุคคลโดยจ�ำหน่ายรายการเดิมที่ไม่ได้สัญชาติไทย
แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ลงรายการสัญชาติเป็น “ไทย” ส�ำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
จะต้อง ยื่นขอท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนด้วย
			 บุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 นี้จะได้เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักขึ้นต้นด้วย
เลข 8 และเลขในหลักที่ 6 และหลักที่ 7 จะเป็นเลข 73
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3.4 การแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะของบุคคลตามกฎหมายในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
		 ได้แก่ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง และคนไร้รากเหง้า
สามารถด�ำเนินการได้หลายวิธีเพื่อให้มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย
		 3.4.1 พบเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาอายุประมาณไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง ให้ผู้พบน�ำตัวเด็ก
ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ปลัดอ�ำเภอ) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ท้องที่ที่พบเด็ก ซึ่งจะท�ำให้เด็กได้รับแจ้งการเกิดโดยเจ้าหน้าที่ พม. เป็นผู้แจ้ง
การเกิดที่ส�ำนักทะเบียนท้องที่ที่พบเด็ก
		 3.4.2 ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาอายุประมาณไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง
ก็สามารถยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านได้ที่ส�ำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิล�ำเนา
		 3.4.3 เด็กเร่ร่อน เด็กก�ำพร้าไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ถ้าเด็กอยู่
ในการอุปการะดูแลของสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนตามรายชือ่ ทีก่ ระทรวง
มหาดไทยประกาศ สามารถจะแจ้งการเกิดได้โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้แจ้งการเกิดที่ส�ำนักทะเบียน
ท้องที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ หรือถ้าไม่อาจแจ้งได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งการเกิดแทนได้
		 3.4.4 สถานสงเคราะห์ของเอกชนที่ให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่มีรายชื่อ
อยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทย จะไม่สามารถแจ้งการเกิดให้กับเด็กในการสงเคราะห์ได้ แต่หัวหน้าหน่วยงาน
สามารถยืน่ ค�ำร้องขอเพิม่ ชือ่ เด็กในทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ได้ทสี่ ำ� นักทะเบียนท้องทีท่ ผี่ รู้ อ้ งมีภมู ลิ ำ� เนา
		 3.4.5 คนเร่ร่อนไร้บุพการี หรืออาจเรียกว่า “คนไร้รากเหง้า”ไม่ว่าจะอยู่ในการสงเคราะห์ดูแล
ของบุคคลหรือหน่วยงานใดหรือไม่ ก็สามารถมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เพราะกลุ่มคนไร้รากเหง้าจัดอยู่ในกลุ่ม
บุคคลที่มีปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลที่จะต้องได้รับการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2548 เพียงแต่จะต้องผ่านการส�ำรวจตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในห้วงระยะเวลาทีก่ รมการปกครองก�ำหนด
โดยผู้ที่ได้รับการส�ำรวจจะได้จัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก ให้
		 หมายเหตุ เด็กกลุม่ ตามข้อ 3.4.1 และกลุม่ ตามข้อ 3.4.3 ถ้ามีหลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทย
นายทะเบียนจะออกสูติบัตรหรือใบเกิดให้ และเพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน แต่ถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่า
เด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียนจะจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักให้
		 เด็กกลุม่ ตามข้อ 3.4.2 และกลุม่ ตามข้อ 3.4.4 ถ้ามีหลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียน
จะเพิม่ ชือ่ เด็กเข้าในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้สตู บิ ตั รหรือใบเกิด แต่ถา้ ไม่มหี ลักฐานพิสจู น์วา่ เด็กเกิดในประเทศไทย
นายทะเบียนจะจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักให้
		 หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นค�ำร้องตามข้อ 3.4.2 - 3.4.4
		 1) บันทึกการรับตัวเด็ก (กรณีการแจ้งการเกิดเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง)
		 2) หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะดูแล (กรณีเด็กอยูใ่ นการอุปการะของสถานสงเคราะห์)
		 3) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ทิ้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี)
		 4) รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
		 5) ทะเบียนบ้านและบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้แจ้งการเกิดหรือผู้ยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อ
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6) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
7) หนังสือมอบหมายให้แจ้งแทน (ถ้ามี)

		 เด็กที่ได้รับแจ้งการเกิดในสถานะเป็นคนสัญชาติไทย จะได้เลขประจ�ำตัวประชาชนที่ขึ้นต้น
ด้วยเลข 2 ถ้าเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะได้เลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7 ส่วนเด็กที่ไม่ได้แจ้งการเกิด
แต่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะเป็นคนสัญชาติไทย จะได้เลขประจ�ำตัวที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และ
ถ้าไม่สามารถพิสูจน์สถานะและสัญชาติได้จะเป็นผู้ที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติจะได้เลขประจ�ำตัวที่ขึ้นต้น
ด้วยเลข 0
		 ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มคนไร้สัญชาติ คนเร่ร่อน จะได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

3.5 ผู้ถือใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
		 คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้มถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศไทย
แล้วไม่ว่าจะเคยมีสัญชาติของประเทศเดิมหรือไร้สัญชาติ
		 1. ด� ำ เนิ น การเพื่ อ รั บ เอกสารที่ แ สดงว่ า มี สิ ท ธิ อ าศั ย ในประเทศไทยอย่ า งถาวรและถู ก ต้ อ ง
โดยขอรับใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. 16) ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งที่ตนยื่นค�ำร้อง และขอมีใบส�ำคัญ
ประจ�ำตัวคนต่างด้าวที่สถานีต�ำรวจท้องที่ที่มีภูมิล�ำเนา
		 2. ขอมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) และท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรพลาสติก
แข็ง สีชมพู โดยเสียค่าธรรมเนียม 60 บาท) ที่ส�ำนักทะเบียน
		 3. เดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องขออนุญาต หากย้ายภูมิล�ำเนาต้องแจ้งย้ายที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน และใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวต่อส�ำนักทะเบียน และสถานีต�ำรวจท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่
ตามล�ำดับ เพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
		 4. เดินทางไปต่างประเทศได้โดยขอมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตเล่มสีเหลือง)
		 5. เมื่ออาศัยอยู่ในประเทศมีภูมิล�ำเนาตามทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13,ท.ร. 14) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
5 ปี มีสิทธิ์ยื่นค�ำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยหากได้รับสัญชาติไทยครบ 5ปีจะมีสิทธิเลือกตั้ง
			 • คนต่างด้าวทัว่ ไป ถ้าอยูต่ า่ งจังหวัดยืน่ ค�ำร้องได้ทกี่ องบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดทัว่ ประเทศ
และถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล
			 • คนต่างด้าวทีเ่ ป็นชนกลุม่ น้อย ซึง่ รัฐบาลมีนโยบายให้อยูถ่ าวรแล้ว ถ้าอยูต่ า่ งจังหวัดยืน่ ค�ำร้อง
ได้ที่อ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาและถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่กรมการปกครอง
		 6. บุตรทีเ่ กิดในประเทศไทยหลังจากทีบ่ ดิ าและมารดาได้รบั อนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
ไทย จะมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
		 7. บุตรที่เกิดต่างประเทศ สามารถแจ้งการเกิดที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ณ ประเทศที่เกิด
แต่ไม่ได้สัญชาติไทย
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3.6 ผู้ถือบัตรประจ�ำตัวซึ่งไม่มีสัญญาติไทย (บัตรสีเดิม)
		 3.6.1 กลุม่ บุคคลทีม่ นี โยบายให้สทิ ธิอ์ าศัยถาวรในประเทศไทย ส่วนบุตรทีเ่ กิดในไทย ให้ได้สญ
ั ชาติ
ไทยตามมาตรา 7 ทวิ พ.ร.บ. สัญชาติ มี 14 กลุ่ม
			
กลุ่มเชื้อสายไทย ได้แก่ กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา และกลุ่ม
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย สามารถแปลงสัญชาติแบบพิเศษ (ลดเงื่อนไข เช่น การมีถิ่นที่อยู่ติดต่อกัน
5 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียม)
			
กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ (1) กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือน (2) กลุ่มไทย
ลือ้ (3) กลุม่ เวียดนามอพยพ (4) กลุม่ ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า (5) กลุม่ จีนฮ่ออิสระ (6) กลุม่ ชาวเขา (7) กลุม่ บุคคล
บนพื้นที่สูง (8) กลุ่มเนปาลอพยพ (9) กลุ่มชาวลาวภูเขาอพยพ (10) กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (11)
กลุ่มม้ง ถํ้ากระบอก (12) กลุ่มมอแกน
		 3.6.2 กลุ่มซึ่งอยู่ในระหว่างรอการก�ำหนดหลักเกณฑ์ยื่นค�ำร้องขอสถานะ ปัจจุบันรัฐบาล
มีนโยบายให้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว ได้แก่ (1) กลุ่มลาวอพยพ (2) กลุ่มบุคคล/ชุมชนบนพื้นที่สูงอพยพ
เข้ามาหลัง 3 ตุลาคม 2528 (3) กลุม่ ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (ท�ำงาน/มีถนิ่ ทีอ่ ยู)่ เข้าเมืองหลัง 9 มีนาคม 2519
(4) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (ท�ำงาน/อยู่กับนายจ้าง) เข้าเมืองหลัง 9 มีนาคม 2519 (5) กลุ่มผู้หลบหนี
เข้าเมืองจากกัมพูชาเข้าเมืองหลัง 15 พฤศจิกายน 2520

แบบบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
รุปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.

ชื่อ
ชื่อสกุล
เกิดวันที่
ที่อยู่

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตราครุฑ

................................ ................................
วันออกบัตร

ส�ำนักทะเบียนกลาง

บัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
0-0000-000000-0

ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับผู้ถือบัตรประจ�ำตัว
1. บัตรนี้มิใช่บัตรประจ�ำตัวประชาชน
2. ให้ใช้บัตรนี้ทุกครั้งในการติดต่อส�ำนักทะเบียน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ

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

วันบัตรหมดอายุ ผู้อ�ำนวยการกองทะเบียน

แบบบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
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3.7 ผู้ถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียน
		 หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วย
		 1. กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548)
		 2. บุคคลที่อ้างว่ามีสัญชาติไทย ขอแจ้งการเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่อาจพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติได้
			 • สิทธิอาศัยและสถานะบุคคลอยูร่ ะหว่างการก�ำหนดภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯ ซึง่ ในปัจจุบนั
บุคคลเหล่านีม้ สี ทิ ธิอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นการชัว่ คราว เพือ่ รอการส่งกลับตามประเทศ กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับและ
ก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
			 • เรียนหนังสือได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และสามารถขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปศึกษา
			 • แม้บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะก�ำหนดอายุไว้ 10 ปี แต่สิทธิตามบัตรไม่ใช่ 10 ปี
แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานะและการอยู่อาศัยในประเทศไทยของแต่ละกลุ่มบุคคล
			 • การก�ำหนดและการพัฒนาสถานะบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
ต่อไป

3.8 ผู้ไม่มีเอกสารประจ�ำตัวใด (บัตรสีเดิม)
		 1. เตรียมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) และอาจขอค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 2. การด�ำเนินการเพื่อมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรกรณีอ้างว่าเป็นคนไทยสามารถขอแจ้ง
การเกิด ขอมีชอื่ ในทะเบียนบ้านต่อส�ำนักทะเบียน โดยต้องมีพยานบุคคล (ดูหวั ข้อ “คนไทยขอมีชอื่ ”) หากพิสจู น์
สถานะการเกิดและสัญชาติไม่ได้ จะได้รบั การจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0
		 ยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักทะเบียน โดยถ้ามีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่สามารถ
มีชื่อในทะเบียนบ้านได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางและ
ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี) จะได้รับการเพิ่มชื่อใน ท.ร. 13 แต่ถ้าไม่มีพยาน
หลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นกลุ่มดังกล่าว จะได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน
13 หลัก ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0
		 กรณีเป็นบุคคลตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ให้เข้ารับการส�ำรวจหรือรอการส�ำรวจและจัดท�ำ
บัตรประจ�ำตัวตามยุทธศาสตร์ ฯ
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3.9 ผู้ถือบัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว)
		 คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้อยูอ่ าศัยในประเทศไทยได้เป็นชัว่ คราว
ระหว่างรอการส่งกลับโดยมติ ครม. โดยใช้อำ� นาจตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และอนุญาต
ให้ทำ� งานในประเทศไทยได้ตามพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว โดยผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาต จะต้องไปรายงาน
ตัวต่อส�ำนักทะเบียนเพือ่ มีรายชือ่ ในแบบรับรองรายการทะเบียนประวัตขิ องคนต่างด้าว ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยูอ่ าศัย
ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1) โดยผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ
หรือมี ท.ร. 38/1 นี้จะต้องขอรับใบอนุญาตท�ำงานในกิจการที่ได้รับอนุญาตตามมติ ครม.
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
		 1. รายงานตัวเพื่อขอรับ ท.ร. 38/1 ณ ที่ว่าการอ�ำเภอหรือส�ำนักงานเขตในพื้นที่ที่ท�ำงาน
ในระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 2. ตรวจสุ ข ภาพและท� ำ บั ต รประกั น สุ ข ภาพตามโรงพยาบาลที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแต่ ล ะจั ง หวั ด
โดยค่าใช้จ่าย ในการตรวจสุขภาพและท�ำบัตรประกันสุขภาพ 1,900 บาท
		
3. น�ำใบรับรองแพทย์และ ท.ร. 38/1 ทีส่ ำ� นักงานจัดหางานในแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ขอรับใบอนุญาต
โดยมีค่าใช้จ่ายในการท�ำ 1,900 บาท
		
ในปัจจุบันบัตรประจ�ำตัวแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติจะมีอายุสองปี
		
ผู้ถือบัตรแรงงานต่างด้าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางเสียก่อน
หากไม่ผ่านจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสถานะได้
		
ชนกลุม่ น้อยทีส่ ำ� คัญผิดในข้อเท็จจริง โดยได้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ รงงานต่างด้าว
(ท.ร. 38/1) สามารถยื่นค�ำร้องเพื่อให้ส�ำนักทะเบียนแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

3.10 การให้เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
		
บุคคลทีไ่ ด้รบั การบันทึกรายการลงในเอกสารทะเบียนราษฎร จะได้รบั การก�ำหนดเลข 13 หลัก
โดยเลขหลักแรกจะมีความหมายบ่งบอกประเภทของบุคคลที่เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
		
เลข 1 หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
		
เลข 2 หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
		
เลข 3 หมายถึง คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวทีม่ ชี อื่ ในทะเบียนบ้านก่อนการให้เลข 13 หลัก
		
เลข 4 หมายถึง คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านด้วยใบแจ้งย้ายใน
ช่วงการให้ เลข 13 หลัก
		
เลข 5 หมายถึง คนสัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยการเพิ่มชื่อภายหลังช่วงการให้
เลข 13 หลัก
		
เลข 6 หมายถึง คนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ด้รบั การเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (กลุม่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว และได้รับผ่อนผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ)
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เลข 7 หมายถึง บุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย
		
เลข 8 หมายถึง คนทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายและคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
		
เลข 0 หมายถึง คนซึง่ ไม่มสี ถานะทางทะเบียนทีไ่ ด้รบั ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัตติ ามยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. 18 มกราคม 2548 และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ตามมาตรา 38 วรรคสอง
		
เลข 00 หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับ
การจัดท�ำ ทะเบียนประวัติและได้รับอนุญาตให้ท�ำงานตามมติ ครม. รวมถึงผู้ติดตามแรงงาน
		
การมีสถานะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลย่อมบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในทางกฎหมายที่จะ
ส่งผลต่อ การมีสิทธิหน้าที่ที่แตกต่างกัน หากแบ่งคนในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนสัญชาติไทย
กับคนไม่มีสัญชาติไทย
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4. การได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2535
การได้สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ มี 2 ประการ คือ
1. ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
		 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2535

ฯลฯ

		 มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
		 (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
		 (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง
		 ค�ำว่าบิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมีได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรอง
ผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม
		 ซึ่งผู้มีสัญชาติไทยโดยหลักการเกิด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
		 1.1 ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักสายโลหิต คือ หากมีพ่อหรือแม่เป็นไทย ลูกก็ได้ไทย
ตามพ่อหรือแม่
		 1.2 ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดน คือ ใครก็ตามที่เกิดในประเทศไทยย่อมได้
สัญชาติไทยเกิดในประเทศไทย เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง คือ พ่อและแม่
เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว (ถือพาสปอร์ต วีซ่า บัตรคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรแรงงานต่างด้าว) ที่ลูกเกิดในประเทศไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน
ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 7 ทวิ ดังนี้
		 มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติ
ไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมี ได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น
		 (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
		 (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
		 (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
		 ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้บุคคลตามวรรค
หนึ่ง ได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
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		 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยในฐานะใด
ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ข้อสังเกต: ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (ปว. 337) ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ประเทศไทยมีการยึดถือหลักการได้สัญชาติโดยหลักดินแดน โดยไม่มี ข้อยกเว้นใด ๆ
โดย ปว. 337 มีใจความส�ำคัญดังนี้ คือ
		 “บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราวหรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหล่านี้แม้จะมีสัญชาติไทย
แต่กม็ ไิ ด้มคี วามจงรักภักดีตอ่ ประเทศไทย เพือ่ ป้องกันและรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ สมควรมิให้บคุ คลดังกล่าวมี
หรือได้สัญชาติไทยอีกต่อไป”
		 ซึ่งนอกจาก ปว. 337 จะมีผลท�ำให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยพ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือมีสิทธิอาศัยชั่วคราว ไม่ได้สัญชาติไทยแล้วยังมีผลย้อนหลังไปถอน
สัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยที่เกิดจากพ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองหรือมีสทิ ธิอาศัยชัว่ คราวอีกด้วย ซึง่ ต่อมา ปว. 337 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งต่อมากลุ่มที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยผลของ
ปว. 337 นัน้ ได้รบั สัญชาติ โดยผลของมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2551 ซึ่งถือว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสัญชาติไทยนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป รายละเอียด จะได้กล่าว
ต่อไป

2. ได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด
		 การได้สญ
ั ชาติไทยภายหลังการเกิด คือ ขณะเกิดไม่ได้สญ
ั ชาติไทยแล้วมาขอภายหลัง แบ่งออกเป็น
		 การขอถือสัญชาติโดยการสมรสเฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้นที่ขอมีสัญชาติไทยตามสามีได้
		 การขอแปลงสัญชาติ จะขอได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น อยู่ในประเทศไทย
ต่อเนื่องกว่า 5 ปี มีอาชีพมั่นคง เป็นต้น
		 นอกจากนี้กฎหมายสัญชาติยังก�ำหนดวิธีการได้สัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยเพิ่มเติม
อีก 2 ประการ คือ
		 1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก�ำหนดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง
		 2. ให้สัญชาติไทยให้กลุ่มบุคคลที่เสียสัญชาติไทยเพราะผลของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
โดยมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้
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		 “บรรดาบุ ค คลที่ เ คยมี สั ญ ชาติ ไ ทยเพราะเกิ ด ในราชอาณาจั ก รไทยแต่ ถู ก ถอนสั ญ ชาติ ไ ทย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พุทธศักราช 2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับและไม่ได้สัญชาติไทย
		 ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. 2508 ซึง่ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร และเป็นผูม้ คี วามประพฤติดี หรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมหรือประเทศไทยให้ได้สญ
ั ชาติ
ไทย ตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เว้นแต่ผซู้ งึ่ รัฐมนตรีมคี ำ� สัง่ อันมีผลให้เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
		 เมือ่ พ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามวรรคหนึง่ ยืน่ ค�ำขอ
ลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนาในปัจจุบัน”
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ภาคผนวก

ข

ค�ำถาม - ตอบ

หมวดที่ 1 นโยบายของรัฐบาลไทย
1. มีมาตรการใดของรัฐบ้างในการแก้ไขปัญหากรณีที่เด็กนักเรียนไม่มีนามสกุล
		 ตอบ เด็กทีไ่ ม่มนี ามสกุล เกิดได้จากสาเหตุหลายประการ และเกิดได้ทงั้ กับเด็กสัญชาติไทย และเด็ก
ที่ไม่มีสัญชาติไทย เช่น กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ซึ่งอยู่ในการอุปการะ
ดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ เพราะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ล้วนก�ำหนดหลักการเรื่องการใช้ชื่อสกุลไว้
ซึ่งสรุปว่า บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา ซึ่งรวมถึงบิดามารดาบุญธรรมด้วย หรืออาจจะใช้ชื่อสกุล
ร่วมกับผูอ้ นื่ ก็ได้แต่จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูท้ เี่ ป็นเจ้าของนามสกุลนัน้ และจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
ดังนั้น ถ้าเด็กไม่มีบิดามารดาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อสกุลใด เว้นแต่เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งบางแห่งจะมี
การจดทะเบียนตัง้ นามสกุลกลางของสถานสงเคราะห์ไว้ หัวหน้าสถานสงเคราะห์กส็ ามารถให้เด็กในการอุปการะ
ใช้นามสกุลของสถานสงเคราะห์ได้
		 นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดกับลูกของคนต่างด้าวบางคนที่บิดามารดาไม่มีนามสกุล ลูกก็จะไม่มี
นามสกุลไปด้วย ส่วนที่เห็นว่าเด็กต่างด้าวบางคนมีนามสกุลและเป็นนามสกุลไทย ๆ ด้วยนั้น สืบเนื่องมาจาก
ในขั้นตอนการส�ำรวจเพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลนั้น เจ้าหน้าที่จะจดบันทึกชื่อ นามสกุล และประวัติตามที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถูกส�ำรวจซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ถ้าบอกว่านามสกุลอะไรก็จดไปตามนั้น
แต่เมือ่ จดบันทึกเป็นทะเบียนแล้วจะมาขอเปลีย่ นนามสกุลใหม่ กรณีนจี้ ะต้องมีหลักฐานมาพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงก่อน
จึงจะแก้ไขได้ ส�ำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาของคนที่ต้องการมีนามสกุลนั้นมีหลายวิธี เช่น ถ้าพบว่าพ่อ หรือแม่
ผู้ให้ก�ำเนิดเป็นคนที่มีนามสกุลก็ไปขอแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนราษฎรให้มีนามสกุลตามพ่อหรือแม่ได้ หรือถ้าเป็น
บุตรบุญธรรมของใครก็สามารถขอใช้นามสกุลตามพ่อหรือแม่บุญธรรมได้ หรือคนที่จดทะเบียนสมรสแล้ว
ก็สามารถขอใช้นามสกุลตามสามีหรือภรรยาก็ได้เช่นกัน หรือคนต่างด้าวทีก่ ำ� ลังขอสัญชาติไทย ก็สามารถยืน่ เรือ่ ง
ขอตั้งนามสกุลไว้ก่อนก็ได้ แต่ยังใช้ไม่ได้จนกว่าจะได้รับสัญชาติไทยแล้ว จึงจะยื่นเรื่องขอใช้นามสกุลได้ แต่ถ้าจะ
ให้คนต่างด้าวในทะเบียนราษฎรสามารถเปลีย่ นชือ่ ตัว ตัง้ นามสกุลใหม่ หรือขอใช้นามสกุลร่วมกับคนอืน่ ได้อย่าง
คนไทยก็คงต้องเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล
2. กรณีเด็กที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย เช่น เด็กชาวเขมรที่เดินข้ามชายแดนมาเรียน
แบบไปกลับ เพราะติดตามพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาฝั่งไทยมาขอเข้าเรียนอย่างนี้ ถือว่าเป็นเด็กที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายไทยในเรื่องการจัดการศึกษาหรือไม่
		 ตอบ เด็กที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาและได้รับการสนับสนุน
ทางการศึกษา
		 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... การจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)
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		 เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ซึง่ เดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุม่ บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทกุ คนทีอ่ าศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นผูท้ หี่ นีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่
ซึง่ จะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก และเพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษาเหล่านัน้ มีความเข้าใจ มีทศั นคติ
ที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อการเสริมสร้างความมั่งคงของชาติในระยะยาวต่อไป)
3. การให้การศึกษากับเด็ก กับเรื่องสถานะบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร
		 ตอบ สถานะบุคคลต้องได้รับตามที่เป็นจริง การไม่ได้รับการศึกษา หรือได้รับการศึกษาไม่ท�ำให้
สถานะบุคคลของเด็กเปลีย่ นแปลง แต่ครูอาจารย์และผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรช่วยเหลือเด็กทีย่ งั ไม่มสี ถานะบุคคล
ให้ได้รับสถานะบุคคลตามที่เป็นจริง
4. โรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียน หรือวัด หากรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองฐานให้ที่พักพิงคนต่างด้าวหรือไม่
		 ตอบ ความผิดฐานให้ที่พักพิงคนต่างด้าว ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ผู้กระท�ำผิดต้องมีเจตนา “เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” การรับนักเรียนอย่างเปิดเผย บันทึกรายการ
นักเรียน หลักฐานการศึกษา และให้การศึกษาตามปกติ ไม่เป็นการช่วยให้เด็กพ้นจากการจับกุม โรงเรียน
หรือผู้บริหาร หรือวัดจึงไม่มีความผิด
		 (พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522
ฯลฯ
		 มาตรา 64 ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ให้เข้า
พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพือ่ ให้คนต่างด้าวนัน้ พ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
ห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท)

หมวดที่ 2 การจัดการศึกษา
5. กรณีโรงเรียนที่ไม่ได้ให้หลักฐานใด ๆ เลย แต่ที่ผ่านมาก็ให้เรียนไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการบันทึก
ประวัตินักเรียน อย่างนี้จะมีผลกระทบอย่างไร
		 ตอบ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต้องมีการส�ำรวจจัดท�ำและบันทึกประวัตินักเรียน
ตลอดจนออกหลักฐานการศึกษา
6. หากนักเรียนไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีสัญชาติใดควรกรอกในเรื่องสัญชาติอย่างไร
		 ตอบ ควรใส่ตามจริงว่าไม่ทราบสัญชาติ หรือท�ำเครื่องหมาย “ - ” เพราะการที่ผู้ใดจะมีสัญชาติใด
ได้นั้นต้องมีเอกสารที่รัฐชาตินั้นออกมาให้เท่านั้น
7. ในการกรอกข้อมูลของเด็ก หากผู้แจ้งแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่หรือครูในสถานศึกษา
ที่บันทึกข้อมูลนั้นมีความผิดหรือไม่อย่างไร
		 ตอบ การจดข้อมูลตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง ถือเป็นการ “จดตามแจ้ง” เจ้าหน้าทีห่ รือครูผจู้ ดตามแจ้งไม่มคี วามผิด
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8. เด็กที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนชั่วคราวหรือศูนย์การเรียนของเอกชนต้องการมาเรียนต่อ
ในโรงเรียนของรัฐ จะสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ และสามารถเทียบโอนความรูห้ รือเทียบโอนผลการเรียน หรือ
เทียบระดับการศึกษาได้หรือไม่อย่างไร
		 ตอบ ได้ โดยดูจากหลักสูตร หากหลักสูตรถูกต้องก็สามารถเทียบโอนได้ เมื่อไม่มีกฎหมายห้าม
		 (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การเทียบผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา” และแนวปฏิบัติของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”)
9. หากนักเรียนที่เคยเข้าเรียนหรือเรียนจบไปแล้ว แต่ไม่เคยได้รับหลักฐานใด ๆ มาขอรับหลักฐาน
การศึกษาย้อนหลังจากโรงเรียนสามารถท�ำได้หรือไม่
		 ตอบ ได้ เนื่องจากเด็กนักเรียนดังกล่าวได้ลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนและมี
ผลการเรียนของเด็กทุกคนเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้ว
10. เด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่มีความสามารถทางกีฬา สามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาหรือไม่
		 ตอบ เด็กนักเรียนไร้สัญชาติสามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนได้
		

(ระเบียบส�ำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. 2550)

		 ข้อ 3 ในระเบียบนี้
		 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดการสอน
ในสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
		 “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน)
11. หากนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมาก
ในจังหวัดสมุทรสาคร หากทางโรงเรียนต้องการให้ทาง กศน. ช่วยจัดท�ำหลักสูตรให้กับเด็กกลุ่มนี้ จะมี
ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และผู้ใดควรเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา
		 ตอบ สามารถท�ำได้ โดยโรงเรียนจะต้องท�ำบันทึกความเข้าใจ เพือ่ ขอความร่วมมือและแบ่งภารกิจ
กับ กศน. ในพื้นที่ ผู้อนุมัติผลการศึกษา คือ หน่วยงานที่เด็กลงทะเบียนเรียน
12. นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก จะสามารถด�ำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ได้หรือไม่
		 ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนภู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2560 ก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมตามมาตรา 39 ว่าจะต้องมีสัญชาติไทย
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13. บุตรของแรงงานต่างด้าว เด็กเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติ ไม่มขี อ้ มูลเอกสารอย่างใดเลย และไม่มผี ปู้ กครอง
ไม่ทราบวัน เดือน ปีเกิด จะรับเข้าเรียนได้หรือไม่
		 ตอบ บุตรของแรงงานต่างด้าว เด็กเร่ร่อน ไม่มีข้อมูลเอกสารใด ๆ เลย ถือเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย มีสิทธิเรียนอย่างเสมอภาคกับผู้มีสัญชาติไทย กรณีไม่มีเอกสารใด ๆ เลย
และไม่มีพ่อแม่หรือไม่มีผู้ปกครอง ให้องค์กรเอกชนท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐาน
ทางการศึกษา หากไม่มีองค์กรเอกชนให้ (เจ้าหน้าที่สถานศึกษา) ซักถามประวัติบุคคล ผู้มาสมัครเรียน หรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำลงรายการบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลง หลักฐานทางการศึกษา
		 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... (การจัดการศึกษาแก่
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)
ฯลฯ
		 เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบจัดให้เรียนได้ในพื้นที่)
ซึง่ จะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก และเพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษาเหล่านัน้ มีความเข้าใจ มีทศั นคติ
ที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อการเสริมสร้างความมั่งคงของชาติในระยะยาวต่อไป)
		 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับ นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
ฯลฯ
		 ข้อ 5 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา
		 ข้อ 6 การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามล�ำดับเพื่อน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
			
(1) สูติบัตร
			
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังถือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนา ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
			
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือ
เอกสาร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
			
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
			
(5) ในกรณีทไี่ ม่มบี คุ คล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซกั ถามประวัตบิ คุ คลผูม้ าสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
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14. นักเรียน นักศึกษาสามารถออกนอกเขตควบคุมเพือ่ ไปร่วมกิจกรรมทางการศึกษา หรือไปศึกษา
ต่อในสถานศึกษาอื่น จะท�ำได้หรือไม่อย่างไร
		 ตอบ สามารถขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว ตามแนวทางปฏิบตั ิในการอนุญาต
ออกนอกเขตควบคุมชั่วคราว เพื่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล
ไม่มีสัญชาติไทย
		 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บคุ คลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยออกนอกเขตควบคุม
เป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนด
เขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม)
15. ในกรณี ที่ ส ถานที่ เรี ย นและครู ไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะรั บ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ห รื อ เด็ ก ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐาน
ทางทะเบียนราษฎรเข้าเรียนเพิ่ม จะท�ำอย่างไร
		 ตอบ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอัตราจากหน่วยงานต้นสังกัด และขอรับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่
16. หากสถานศึกษาบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 จะท�ำอย่างไร
		 ตอบ สถานศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 หากไม่ปฏิบัติถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
		 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... (การจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)
		 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็ก เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงกลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาคาสตร์และเทคโนโลยี และสภากาชาดไทย รับไปพิจารณาด�ำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้อง
กับร่างระเบียบนั้น ๆ
		 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
		 ข้อ 4 สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กประถมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบันมหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือ
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
		 ข้อ 5 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา
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ข้อ 6 การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนี่งตามล�ำดับเพื่อน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
		 (1) สูติบัตร
		 (2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท�ำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
		 3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้ได้
		 (4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ท�ำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะน�ำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
		 (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน�ำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา)
17. สิทธิของเด็กที่สามารถเข้าเรียน นั้นรวมไปถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยหรือไม่
		 ตอบ กรณีเด็กลงทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนใดย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนัน้
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในหรือนอกโรงเรียน
18. การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. นั้น โรงเรียนที่จัด
การศึกษาให้กบั เด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร จะใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกับโรงเรียนปกติทวั่ ไปหรือไม่
		 ตอบ โดยหลักแล้วต้องมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
19. โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้สามารถที่จะใช้วิธีการจัดการศึกษาทั้ง 3 แบบ คือ
เรียนในระบบ โรงเรียนนอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนเดียวกันได้หรือไม่
		 ตอบ ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม และความเหมาะสมของโรงเรียนมาตรา 15 การจัดการศึกษา
มีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
		 (1) การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่ก�ำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของ
การศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
		 (2) การศึ ก ษานอกระบบเป็ น การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการก� ำ หนดจุ ด มุ ่ ง หมายรู ป แบบ
วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาระยะเวลาของการศึ ก ษาการวั ด และประเมิ น ผลซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ของการส� ำ เร็ จ
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
		 (3) การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ
ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ สถานศึกษา
อาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ (ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
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20. การแจกจ่าย อาหารเสริม (นม) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้นักเรียนดื่มนมทุกวัน
วันละ 1 ครั้งต่อวันนั้น นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทย มิสิทธิเท่า เด็กไทยหรือไม่
หากกรณีงบประมาณไม่พอ จะต้องรอให้เด็กไทยได้รับก่อน แล้วที่เหลือค่อยจัดสรรให้กับเด็กไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่
		 ตอบ ได้ หากการสนับสนุนนั้นมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเด็กที่ลงทะเบียนของโรงเรียน
นัน้ ทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การสนับสนุนเช่นเดียวกัน ไม่สามารถเลือกปฏิบตั ไิ ด้ แต่หากเป็นการด�ำเนินการของ อบต.
ก็อาจต้องดูนโยบายของ อบต. นั้น ๆ
21. ในการจัดการศึกษาให้เด็กที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นั้น หากทางโรงเรียนต้องการปรับ
พื้นฐานทางภาษาไทยให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ หากจะมีการจ้างครูที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
มาท�ำงานที่พูดไทยได้ แต่ไม่มีวุฒิปริญญาตรี จะท�ำได้หรือไม่
		 ตอบ สามารถท�ำได้ในรูปของวิทยากร หรือครูจ้างสอนพิเศษที่ไม่ต้องอยู่ในเงื่อนไขต้องมีวุฒิ
หรือใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
22. การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551
ในระดับประถมศึกษา นั้นจะมีการสอนภาษาเดิมของนักเรียน เช่น การสนทนาและการเขียนภาษาถิ่น
ของเด็ก นอกเหนือจากเวลาที่หลักสูตรก�ำหนดได้หรือไม่
		 ตอบ สามารถท�ำได้ในรูปของหลักสูตรสถานศึกษา หรือกิจกรรมเสริม หรือสาระเพิ่มเติมตามที่
โรงเรียนเห็นสมควร และตามสภาพของนักเรียน
23. กรณีทกี่ ลุม่ แรงงานข้ามชาติจดั การศึกษากันเอง จะเป็นในหมูบ่ า้ นหรือชุมชนทีเ่ ขาอาศัยอยูห่ รือ
รวมกลุ่มกันจัดการศึกษาให้กับเด็กตั้งแต่ 3- 5 ปี ในวัดต่าง ๆ นั้นท�ำได้หรือไม่
		 ตอบ สามารถท� ำ ได้ เนื่ อ งจากรั ฐ มี ห น้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาโดยบุ ค คล ครอบครั ว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12)
24. กรณีนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี จะครอบคลุมถึงเด็กกลุ่มนี้หรือไม่อย่างไร
		 ตอบ ครอบคลุม (ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรือ่ ง ให้จดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย)
25. การจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับเด็กที่ไร้สัญชาติ หรือไร้สถานะทางทะเบียนกลุ่มนี้มีวิธีการ
อย่างไร และการออกเลขประจ�ำตัว 13 หลักนั้น มีแนวปฏิบัติอย่างไร
		 ตอบ การจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กไร้สัญชาติ หรือไร้สถานะทางทะเบียน หากขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้วสามารถเบิกจ่ายได้เท่ากับเด็กไทยทุกคน ส่วนการลงเลขประจ�ำตัวให้ด�ำเนินการ
ตามที่ส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
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26. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ถือ Passport Visitor ที่เข้ามาท�ำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาสมัครเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษา แล้วขอหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
น�ำไปขอวีซ่า หรือเป็นข้ออ้างอยู่ในประเทศไทย เพื่อเรียนให้จบหลักสูตร
		 1. สถานศึกษาออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาถูกต้องหรือไม่ หรือต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
		 2. ใบรับรองเป็นเหตุให้ผู้เรียนขออยู่ประเทศไทยต่อได้หรือไม่
			 ตอบ เมื่อนักเรียน นักศึกษามาขอหนังสือรับรอง สถานศึกษามีหน้าที่ออกหนังสือรับรอง
ตามความเป็นจริง ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน ส่วนจะมีผลให้สามารถขออยู่ใน
ประเทศไทยได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องของการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
27. เด็กได้สัญชาติไทยแล้ว จะต้องเอาหมายเหตุสีแดงที่บอกว่าไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร
ออกหรือไม่
		 ตอบ ต้องเอาออก เนื่องจากในขณะที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เมื่อปรากฏว่า
มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น (ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)
28. ชนกลุ่มน้อย หรือคนที่ถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนที่ต้องขออนุญาตออกนอกเขตควบคุม เพื่อไปศึกษาต้องท�ำอย่างไรบ้าง
		 ตอบ พื้นที่ควบคุมของคนกลุ่มนี้ คือ จังหวัด หากต้องเดินทางออกนอกจังหวัด เพื่อไปศึกษา
ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม)
29. เด็กที่ออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนต้องรับเข้าเรียนหรือไม่
		 ตอบ กรณีเด็กอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวจะจัดให้เรียนได้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ส่วนเด็ก
ที่ อ าศั ย อยู ่ น อกพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวสามารถเข้ า เรี ย นได้ ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ทุ ก ประเภท และทุ ก พื้ น ที่
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)
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หมวดที่ 3	การพัฒนาสถานะทางกฎหมายและการคุม้ ครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา
ในความดูแลของสถานศึกษา
30. เด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยซึง่ ไม่มหี ลักฐานเอกสารใด ๆ เลย จะมี
แนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
		 ตอบ 1. ผูไ้ ม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญั ชาติไทยทีเ่ กิดในประเทศไทยสามารถจดทะเบียน
การเกิดและได้สูติบัตรทุกคน
		 (พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 20 และหนังสือสั่งการ
ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 : เรื่อง การแจ้งการเกิดและการจัดท�ำทะเบียนประวัติ
ส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552)
			 2. ผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารสามารถใช้พยานบุคคลมายืนยันเพื่อเพิ่มชื่อ
เข้าในระบบทะเบียนราษฎรในฐานะผู้มีสัญชาติไทยได้
		 (ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 97)
31. กรณีทนี่ กั เรียนเคยเข้าเรียนในสถานศึกษาอืน่ มาก่อนและไม่มหี ลักฐานใด ๆ เลยแม้แต่หลักฐาน
ทางการศึกษา จะต้องท�ำอย่างไร
		 ตอบ ให้ด�ำเนินการบันทึกใหม่ในโรงเรียนปัจจุบัน โดยด�ำเนินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6
32. มีระเบียบใดบ้างที่สามารถใช้อ้างอิงในการออกบัตรประจ�ำตัวนักเรียน
		 ตอบ การออกบัตรนักเรียนนั้นสามารถท�ำได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการท�ำ
บัตรประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2534 นอกจากนีส้ ถานศึกษายังถือเป็นนิตบิ คุ คล สามารถออกใบประกาศ
และใบรับรองต่าง ๆ ได้ดังนั้น การออกบัตรประจ�ำตัวนักเรียนจึงสามารถท�ำได้เช่นเดียวกัน
33. หลักฐานทางการศึกษาเป็นเอกสารทางราชการหรือไม่
		 ตอบ เป็นเอกสารราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
34. กรณีการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษานัน้ เนือ่ งจากในการศึกษาในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ นีม้ ลี กั ษณะแข่งขัน
และเด็กทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยบางคนก็ไม่มโี อกาสได้รบั การศึกษาอย่างนีห้ ากมีการให้เด็กทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติได้เข้าเรียนได้นนั้ จะมีผลกระทบกับงบประมาณของประเทศหรือไม่ นอกจากนีก้ ารเปิดโอกาส
ดังกล่าว โดยไม่มีการก�ำหนดกลุ่มที่ชัดเจนจะท�ำให้เกิดการฉวยโอกาส และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศหรือไม่
		 ตอบ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ รันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ..... (การจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย)
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		 เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งเดิมเคยจ�ำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จำ� กัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นผูท้ หี่ นีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่
ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นมีความเข้าใจ
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระยะยาวต่อไป
35. ควรมีการแนะแนวการศึกษาแก่เด็กอย่างไร เช่น การศึกษาต่อ และการท�ำงานเมือ่ จบการศึกษา
		 ตอบ ควรแนะน�ำว่าเด็กสามารถศึกษาต่อได้จนถึงระดับสูงสุด คือ ระดับปริญญาเอก และสามารถ
ท�ำงานตามวุฒิการศึกษาที่จบได้ (ยกเว้นงานบางประเภทที่ระบุไว้ว่าต้องมีสัญชาติไทย)
36. หากพบปัญหาในการเลือกปฏิบตั จิ ากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐทีม่ ผี ลกระทบกับสิทธิตา่ ง ๆ
ของนักเรียน นักศึกษาในความดูแลหรือต้องการร้องเรียนจะท�ำอย่างไร
		 ตอบ ปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่
			
1) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
			
2) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
			
3) ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
				 ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
				 โทรศัพท์ 0-2628-6399 , 0-2628-6400 โทรสาร 0-2628-6399
			
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ภาคผนวก

ค

หนังสือเสนอความเห็น
จากหน่วยงาน กฎหมาย
กฎระเบียบ หนังสือ ประกาศ
และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ด่วนมาก

ที่ กต 0304/7359
		

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400
27 พฤษภาคม 2548

เรื่อง

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0503/ว (ล) 3395 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่น
ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ............ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงการต่ า งประเทศได้ พิ จ ารณาร่ า งระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดั ง กล่ า วแล้ ว เห็ น ด้ ว ยกั บ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มสี ญั ชาติไทย
ให้เข้าเรียนได้ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา และในทุกพื้นที่การศึกษา ยกเว้นกลุ่มผู้หนีภัย จากการสู้รบในศูนย์
พืน้ ทีพ่ กั พิง และบุคคลในความห่วงใย (POC) ในความดูแลของ UNHCR โดยเห็นควรจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัว
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้เด็กไทย
ส�ำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของครอบครัวผู้หนีภัยการสู้รบ ซึ่งพ�ำนักอยู่ใน พื้นที่พักพิงนั้น
กระทรวงการต่างประเทศเห็นด้วยที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดการศึกษาให้ในรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจาก
การอนุญาตให้ผู้หนีภัยการสู้รบพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการให้พักพิงชั่วคราว โดยมีเจตนารมณ์ให้มี
การด�ำเนินการส่งกลับประเทศต้นทางในโอกาสแรกทีส่ ถานการณ์เอือ้ อ�ำนวย ดังนัน้ จึงควรเน้นการจัดการศึกษา
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขในพื้นที่และความจ�ำเป็น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกันตธีร์ ศุภมงคล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล
กองสัญชาติและนิติกรณ์
โทร. 02-575-1057, โทรสาร 02-575-1054
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ด่วนที่สุด

ที่ รง 0204.1/1341
		

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
17 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงแรงงานได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ แล้ว เห็นด้วยกับการขยายโอกาสการศึกษา ส�ำหรับบุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ปรากฏในร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
และแนวปฏิบัติ ซึ่งตามหลักมนุษยธรรมสากลและสิทธิมนุษยธรรมแล้วเห็นว่าควรให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ได้
และยังเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันกับคนไทยอีกด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
							
ขอแสดงความนับถือ
					
(นางอุไรวรรณ เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 0-2232-1287, 1158 โทรสาร 0-2232-1290
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ด่วนมาก

ที่ นร 0804/9622
		

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ท�ำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
30 ธันวาคม 2547

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นต่อกรณี
ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
ส�ำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก�ำหนดแนวทาง
และระเบียบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ รวมทั้งการขยายโอกาสและสิทธิให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับประเภทหรือพื้นที่การศึกษา โดยเห็นว่าเป็น
เรื่องที่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคล
เป้าหมายดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและส่วนหนึ่ง มีสถานะเป็นบุคคลเข้าเมือง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรืออยูร่ ะหว่างกระบวนการยืน่ ค�ำร้องเพือ่ พิสจู น์และรับรองสถานะ ซึง่ ยังมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อยู่ในพื้นที่ที่ก�ำหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรประสานกับกระทรวงมหาดไทย
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมกลุ่มคนดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมโดยเฉพาะการอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่และการจัดท�ำฐานทะเบียนประวัติบุคคล อย่างเป็นระบบ
ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อความมัน่ คงโดยรวม นอกจากนีก้ ารจัดสรร งบประมาณอุดหนุน
รายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่กลุ่มคนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นภาระและกระทบต่อคนไทย และควรมี
การก�ำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันมีให้แนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังกล่าวเป็นปัจจัยดึงดูด
หรือสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันจะเป็นเหตุให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมากขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก
(วินัย ภัททิยกุล)
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�ำนักความมั่นคงกิจการภายในประเทศ
โทร. 0-2629-8000 ต่อ 3705
โทรสาร 0-2629-8058
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ด่วนที่สุด

ที่ กห 0207/172
		

กระทรวงกลาโหม
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200
25 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการขอให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการจัดท�ำร่างระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทยในประเด็นหลัก 4 ประเด็น เพื่อรวบรวมน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียด
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้ว ดังนี้
1. เห็นด้วยกับการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย
เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส�ำคัญ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
		 1.1 การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบในเรือ่ งของความปลอดภัย อาทิ กรณีโรงเรียน
มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยทหาร เช่น โรงเรียนสัตหีบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือ จึงควรก�ำหนดให้มีข้อยกเว้น
การรับเข้าศึกษาในโรงเรียนทีม่ พี นื้ ทีต่ งั้ อยูใ่ นหน่วยทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย และมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
		 1.2 การจัดการศึก ษาตามหลั ก สู ต ร ควรพิ จารณาจั ดชั่ วโมงการสอนเพิ่ ม เติ ม เป็ นกรณี พิเศษ
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ แนวความคิด รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เป็นแผ่นดิน
ที่อยู่อาศัย
		 1.3 การขยายโอกาสทางการศึกษาในทางปฏิบัติภาครัฐควรจะต้องจัดการศึกษาให้แก่ เด็กไทย
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก่อน หากครบถ้วนสมบูรณ์และมีงบประมาณเพียงพอการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมก็จะสามารถกระท�ำได้
2. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาในอัตราเดียวกันกับ นักเรียนที่มี
สัญชาติไทยมีความเหมาะสม
3. การจัดท�ำฐานข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) เพือ่ จ�ำแนกสถานะรวมทัง้ มาตรการข้อก�ำหนด ระเบียบ
ปฏิบตั นิ บั ว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม รวมทัง้ ควรมีการตรวจสอบอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
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การจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทีห่ นีภยั จากการสูร้ บ เป็นสิง่ ทีส่ มควรด�ำเนินการตามหลักมนุษยธรรม
โดยควรพิจารณาจัดชั่วโมงการสอนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อเสริมสร้างทัศนคติแนวความคิด รวมทั้งปลูกฝัง
อุดมการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินที่อยู่อาศัย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก
(สัมพันธ์ บุญญานันต์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

						
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม
โทร. 0-2222-8159 โทรสาร 0-2226-1839
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ด่วนมาก

ที่ มท 0308.4/1368
		

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
9 กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำร่างระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบัติที่มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น กระทรวงมหาดไทย
ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. กรณี ก ารขยายโอกาสทางการศึ ก ษาแก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี
สัญชาติไทย นัน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 กับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... นั้น ตามหลักการเดิมและ
หลักการใหม่มคี วามแตกต่างกันในเรือ่ งของการรับนักเรียน นักศึกษา กล่าวคือ ในตัวระเบียบเดิม ให้จดั การศึกษา
แก่เด็กไม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามกลุม่ ชนชาติ (ทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้จดั ท�ำทะเบียนประวัตไิ ว้แล้ว) แต่ในระเบียบใหม่
นัน้ เปิดเป็นกรณีทวั่ ไป ให้เด็กทุกคนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยสามารถเรียนได้ แต่ยงั มีขอ้ ยกเว้น เฉพาะกลุม่ ผูห้ นีภยั จาก
การสู้รบที่อาศัยอยู่ใน ศูนย์พักพิงและบุคคลในความห่วงใย (POC) ที่จะจัดการศึกษาให้เฉพาะในศูนย์เท่ากับ
เป็นการเปิดกว้างให้คนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เนื่องจากเหตุผลที่ว่าการศึกษาเป็น
เครือ่ งมือในการพัฒนาคนและท�ำให้เกิดการพัฒนาประเทศทีย่ ง่ั ยืน คนทีไ่ ด้รบั การศึกษาย่อมสือ่ สารท�ำความเข้าใจ
กันได้ และการศึกษาเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ทีม่ นุษย์ทกุ คนพิงได้รบั เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ การประกอบอาชีพ
การสร้างสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดีตอ่ กันของทุกคนในชาติ อันเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ
ได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่แยกประเด็นกับ
เรื่องการให้สถานะบุคคลอีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักการ “Education For All” แห่งปฏิญญาสากล
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนและหลักการแห่งปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีด้วย จึงเห็นด้วยกับการขยายการศึกษาดังกล่าว
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2. กรณีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมส�ำหรับกลุม่ ทีจ่ ะเปิดโอกาสให้นกั เรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มหี ลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ซึ่งในป้จจุบันมีจ�ำนวน 1,269 คน ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราเดียวกับนักเรียนที่มี
สัญชาติไทย โดยจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 ล้านบาท นั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วย
กับการขยายการศึกษาตามข้อ 1 แล้ว งบประมาณเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ต้องอยู่บนฐานที่
ไม่สร้างภาระให้กับงบประมาณของประเทศมากนัก หากเกิดมีจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ก็ควรมี
การบริหารจัดการที่เหมาะสมในอนาคต
3. ส�ำหรับการจัดท�ำฐานข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) เกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย และอ�ำนวยความสะดวกให้กลุ่มที่ได้รับการศึกษาตามร่างระเบียบดังกล่าว เดินทางออกไป
ศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว ยกเว้นผู้หนีภัย จากการสู้รบ
และบุคคลในความห่วงใย (POC) เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการจัดท�ำ
ฐานข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) จะเท่ากับเป็นการยอมรับถึงสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วย
ซึง่ ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับการทีจ่ ะควบคุมบุคคลเหล่านี้
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้วางหลักการไว้ ทั้งนี้ เพื่อความจ�ำเป็นของความมั่นคงของชาติ จึงควรน�ำเข้าหารือ
กับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในโอกาสต่อไปก่อน
4. กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็ก และเยาวชนที่หนีภัย
จากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นั้นถือว่าเป็นการด�ำเนิน การในเชิงรุก
เพือ่ จะท�ำให้รฐั สามารถก�ำหนดหลักสูตร เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กบั บุคคลเหล่านีท้ ม่ี อี ยูใ่ นประเทศไทยตามแนวทาง
ที่รัฐก�ำหนดจึงเห็นชอบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายโภคิน พลกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
ส�ำนักกิจกรรมความมั่นคงภายใน
โทร./โทรสาร 0-2223-6740
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ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.6/7070
			

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
25 เมษายน 2548

เรื่อง

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. .......
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0503/ว (ล) 3395 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ... และแนวทางปฏิบัติการ
จัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการตามที่เสนอ แต่เนื่องจากสถานศึกษา
ที่ จั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า ว มี ทั้ ง ในส่ ว นของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถานศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังไม่สามารถประมาณการวงเงินงบประมาณได้ ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงควรเป็นไปตามความเห็นของส�ำนักงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ส�ำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9573
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ด่วนที่สุด

ที่ พม 0207/1163
		
		

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กทม. 10900
12 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยมาเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้
1. เห็นด้วยกับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบตั ทิ มี่ กี ารปรับปรุงใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ทัง้ ยังเป็นการเอือ้ ให้นำ� นโยบายการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลเด่นชัดขึน้ ในด้านความ
เสมอภาคทางการศึกษา
2. ส�ำหรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายหัวให้แก่สถานศึกษาขอให้ พิจารณาประเด็น
การเข้าถึงทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เนื่องจากเด็ก
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร./โทรสาร 0-2612-8841, 0-2612-8718
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ด่วนมาก

ที่ นร 0706/5610
			

ส�ำนักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
31 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำ� นักงบประมาณเสนอความเห็น เรือ่ ง การจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อรวบรวมในการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ส�ำหรับ
การจัดท�ำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบตั ทิ มี่ กี ารปรับปรุงแก้ไขใหม่ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส�ำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้
1. การขยายโอกาสทางการศึกษาดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุก ๆ คน ที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนโดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา และครอบคลุม ถึงเด็กที่ไม่มี
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยหลักการแล้วเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการสร้างความเสมอภาค ที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว อันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ของชาติ ทั้งนี้ การเปิดโอกาสกว้างควรจะต้องควบคุมและตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งจ�ำนวนคน ความต้องการ
ในอนาคต ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ส ่ ว นในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ การวางแผนการจั ด การศึ ก ษา
โดยผลการด�ำเนินงานดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คง
ของรัฐหรือเศรษฐกิจ ของประเทศ
2. การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ควรก�ำหนดขอบเขตเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 และขณะนี้มีจ�ำนวนประมาณ
50,000 คน ที่รัฐได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสรรงบประมาณผ่านไปทางสถานศึกษาของรัฐอยู่แล้ว แต่เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับคนไทยที่จัดอยู่ในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะจัดให้ได้คุณภาพเท่าเทียมกัน
ทุกแห่ง ประกอบกับงบประมาณของประเทศมีจ�ำนวนจ�ำกัดและมีภาระข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย
อีกมาก หากรัฐต้องด�ำเนินการให้การศึกษาแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดี
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ต่อกันของทุกคนในชาติ อันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัง่ คง
ของชาตินั้น ก็เห็นควรที่จะสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาเฉพาะสถานศึกษาของรัฐเท่านั้น ส�ำหรับสถานศึกษา
ของเอกชนทีร่ บั บุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยเข้าศึกษาในปัจจุบนั จ�ำนวน 1,269 คน
ซึ่งผู้ปกครองมีฐานะเพียงพอที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว เห็นสมควรให้ผู้ปกครองยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เช่นเดิม
3. เพื่อประโยชน์ต่อการจ�ำแนกสถานะ รวมทั้งอนุญาตและอ�ำนวยความสะดวกให้เด็กและเยาวชน
ที่มีข้อก�ำหนด ระเบียบปฏิบัติ หรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปศึกษา
ได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา ส�ำหรับกรณีบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำฐานข้อมูล (เลขประจ�ำตัว 13 หลัก) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศด้วย
4. การที่กระทรวงศึกษาธิการขอจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่หนีภัย
จากการสู้รบ ขอเรียนว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้นจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย หากเห็นความจ�ำเป็นในการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
ควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545
โดยค�ำนึงถึงหลักประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักจัดท�ำงบประมาณด้านสังคม 1
โทร. 0-2273-9266-80 ต่อ 1305
โทรสาร 0-2273-9928
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ที่ ตช 0024.552/203
			

กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
1279 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
18 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือที่อ้างถึง กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดนพิจารณาและมีความเห็น สอดคล้องกับ
แนวทาง รายละเอี ย ด การจั ด การศึ ก ษาแก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้สรุปน�ำเรียนเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลต�ำรวจตรี เธียรชัย เอี่ยมรักษา
(เธียรชัย เอี่ยมรักษา)
รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน

แผนก 2 กองก�ำกับการ 5 กองบังคับการอ�ำนวยการต�ำรวจตระเวนชายแดน
โทร. 0-2279-9520-34 ต่อ 353
โทรสาร 0-22279-9520-34 ต่อ 336
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2553
_____________________________
โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 ให้ความคุ้มครองดูแลกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนที่ได้รับการส�ำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เพื่อให้สามารถ
อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิต่าง ๆ ตามสถานะที่ได้รับรวมทั้งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519) ผู้อพยพเชื้อสายไทย
จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ลาวอพยพ
และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า โดยให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ
และอนุญาตให้ออกนอกเขตที่อยู่อาศัย เพื่อไปท�ำงานตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
โดยอาศัยอ�ำนาจ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไปแล้ว และคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทยโดยให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและอ�ำนวยความสะดวกให้เด็กและเยาวชน
ที่มีข้อก�ำหนด ระเบียบปฏิบัติหรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จ�ำกัดพื้นที่อยู่อาศัย สามารถเดินทางไปศึกษาได้
เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราวยกเว้น ผู้หนีภัยจากการสู้รบ
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้บคุ คลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตออกนอกเขตควบคุม เป็นการ
ชั่วคราว เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ เ ป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยและไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย ซึ่ ง ได้ จั ด ท� ำ ทะเบี ย นประวั ติ
และบัตรประจ�ำตัวไว้แล้ว รวม 15 กลุ่ม คือ อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ ไทยลื้อ เวียดนามอพยพ
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย จีนฮ่ออิสระ เนปาลอพยพ บุคคลบนพื้นที่สูง
และชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ม้งในทีพ่ กั สงฆ์ถำ�้ กระบอก อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากจังหวัด
เกาะกง กัมพูชา ลาวอพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ผู้หลบหนีเข้าเมืองจาก
กัมพูชา และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสถานศึกษา
(2) นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยตาม (1) รวมถึง นักเรียน
นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน และได้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติ และบัตรประจ�ำตัว
ตามระเบี ย บส� ำ นั ก ทะเบี ย นกลางที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า เรี ย น
ในสถานศึกษา
“เขตควบคุม” หมายความว่า อาณาบริเวณที่กระทรวงมหาดไทยได้ก�ำหนดให้อยู่อาศัย ตามระเบียบ
ประกาศและค�ำสัง่ ซึง่ เป็นไปตามบัญชีเขตควบคุมท้ายระเบียบนี้ รวมถึงท้องทีอ่ ำ� เภอ จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ที่ได้ส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้แก่นักเรียน นักศึกษา
“ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า เอกสารทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนจัดท�ำขึ้นตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร ส� ำ หรั บ บั น ทึ ก รายการบุ ค คลของคนไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ บุ ค คลไม่ มี ส ถานะ
ทางทะเบียน เช่น ทะเบียนบ้าน (ทร.13) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(ทร.38 ข) เป็นต้น
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดที่เป็นเขตควบคุมตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
“อ�ำเภอ” หมายความว่า อ�ำเภอและกิ่งอ�ำเภอที่เป็นเขตควบคุมตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือของเอกชน ทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ หรือมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา
“หลั ก ฐานทางการศึ ก ษา” หมายความว่ า เอกสารอั น เป็ น หลั ก ฐานทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
นักศึกษา ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ�ำตัวนักเรียนนักศึกษา สมุดประจ�ำชั้น บัญชีเรียกชื่อ
ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
นักศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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“หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา” หมายความว่า หนังสือซึง่ หัวหน้าสถานศึกษา
ออกให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้เป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาดังกล่าวจริง
โดยระบุระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรไว้ด้วย
ข้อ 5 การขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวของนักเรียน นักศึกษา ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการปกครอง โดยยื่นค�ำขอ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(2) กรณีมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอื่น
		 (ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดโดยยืน่ ค�ำขอตามแบบทีก่ ำ� หนด
ท้ายระเบียบนี้ ณ ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอหรือกิง่ อ�ำเภอ ทีผ่ ยู้ นื่ ค�ำขอมีภมู ลิ ำ� เนาและให้นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป
		 (ข) กรณี อ อกนอกเขตอ� ำ เภอหรื อ กิ่ ง อ� ำ เภอ ให้ ข ออนุ ญ าตต่ อ นายอ� ำ เภอหรื อ ปลั ด อ� ำ เภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ โดยยื่นค�ำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
หรือกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอมีภูมิล�ำเนา
ข้อ 6 ในการขออนุญาตออกนอกเขตควบคุม ให้ผู้ยื่นค�ำขอแจ้งสถานที่ที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาที่ขออนุญาต และสถานที่ที่พักอาศัย
ระหว่างการศึกษาให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ ประกอบด้วย ส�ำเนาทะเบียนประวัติ
หรือบัตรประจ�ำตัว หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ�ำนวน 4 รูป
และหลักฐานอื่น ๆ ในการขออนุญาตออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดให้ผู้ยื่นค�ำขอยื่นขออนุญาต
ก่อนก�ำหนดวันเดินทางไม่น้อยกว่าสิบวันท�ำการในการขออนุญาตออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอให้ผู้ยื่น
ค�ำขอยื่นขออนุญาตก่อนก�ำหนดวันเดินทางไม่น้อยกว่าห้าวันท�ำการ
ข้อ 7 ระยะเวลาในการอนุญาต ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้นั้น
ศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาในการเดินทางไปและเดินทางกลับเป็นส�ำคัญ
กรณีจำ� เป็นและมีเหตุผลพิเศษ เช่น กรณีขอออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด อ�ำเภอ หรือกิง่ อ�ำเภอ
เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้นั้นศึกษาตามหลักสูตรให้อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
หรือปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็นรายกรณีไป
การอนุ ญ าตออกนอกเขตควบคุ ม นอกเหนื อ จากตามบั ญ ชี เขตควบคุ ม ท้ า ยระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเป็นรายกรณีไป
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ในการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ออกนอกเขตควบคุมชั่วคราวตามระเบียบนี้ ให้หมายความรวมถึง
การอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมเพื่อไปยังเขตท้องที่อื่นอันเป็นท้องที่ที่สถานศึกษาได้ก�ำหนดให้เป็นท้องที่
ที่นักเรียน นักศึกษา ต้องด�ำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
ข้อ 8 เมือ่ ได้อนุญาตให้นกั เรียน นักศึกษา ออกนอกเขตควบคุมชัว่ คราว ให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ
ท้ายระเบียบนีใ้ ห้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตนัน้ และให้จดั ท�ำสมุดบันทึกควบคุมการอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ไว้ด้วย โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของผู้ได้รับอนุญาต สถานศึกษา ระยะเวลาที่
อนุญาต สถานทีท่ เี่ ดินทางไปศึกษา สถานทีท่ พี่ กั อาศัยระหว่างศึกษา และช่องหมายเหตุสำ� หรับให้ผไู้ ด้รบั อนุญาต
ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อเดินทางกลับมารายงานตัว
เมื่ อ ได้ รั บ รายงานตั ว จากผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตออกนอกเขตควบคุ ม แล้ ว ให้ จั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก ควบคุ ม
การรายงานตัวตามแบบท้ายระเบียบไว้ดว้ ย โดยให้มรี ายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญาต สถานศึกษา
ระยะเวลาที่อนุญาต สถานที่ที่เดินทางไปศึกษา สถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ก�ำหนดวันรายงานตัว
และช่องหมายเหตุส�ำหรับให้ผู้ที่มารายงานตัวลงชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
ข้อ 9 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุม ต้องน�ำหนังสืออนุญาตและบัตรประจ�ำตัว พกพาติดตัว
ไปด้วยระหว่างเดินทางออกนอกเขต และเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัย อยู่ระหว่างการศึกษา
ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมไปรายงานตัว ดังนี้
(1) กรณี ที่ พั ก อาศั ย อยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาอยู ่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครให้ ไ ปรายงานตั ว ต่ อ อธิ บ ดี
กรมการปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ำรวจ
สันติบาล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทราบ
(2) กรณีทพี่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่างการศึกษาอยูใ่ นจังหวัดอืน่ ให้ไปรายงานตัวต่อนายอ�ำเภอ หรือปลัดอ�ำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำ
กิ่งอ�ำเภอแจ้งหัวหน้าสถานีต�ำรวจในท้องที่นั้นทราบ แล้วแต่กรณี
(3) กรณีที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมเกินกว่าหนึ่งปี ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุม
ไปรายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอ�ำเภอ หรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายทุกหกเดือนนับแต่วันรายงานตัวครั้งแรก โดยให้อธิบดีกรมการปกครอง นายอ�ำเภอหรือ
ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอแจ้งผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ หรือหัวหน้าสถานีต�ำรวจในท้องที่ทราบ แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตกลับไป รายงานตัว
ยังท้องที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ยื่นค�ำขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมไว้
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หากมีเหตุจำ� เป็นอันเกีย่ วเนือ่ งกับการศึกษา ใหัผมู้ อี ำ� นาจในการอนุญาตออกนอกเขตควบคุมตามข้อ 10
สามารถขยายระยะเวลาได้ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ 10 เมื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุม มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัย
ระหว่างการศึกษาให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) กรณี ท ้ อ งที่ อั น เป็ น สถานที่ ที่ พั ก อาศั ย อยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาเดิ ม อยู ่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการปกครอง โดยยืน่ ค�ำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(2) กรณีท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิมอยู่ในจังหวัดอื่น
		 (ก)		 กรณี อ อกนอกเขตจั ง หวั ด ให้ ข ออนุ ญ าตต่ อ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด โดยยื่ น ค� ำ ขอตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอหรือที่ท�ำการปกครองกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอได้พักอาศัย อยู่ระหว่าง
การศึกษาเดิม และให้นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
		 (ข)		 กรณีออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอให้ขออนุญาตต่อนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ ผู้เป็น
หัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ โดยยื่นค�ำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ หรือกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่น
ค�ำขอได้พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิม
		 ในการขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอแนบเอกสารการยื่ น ค� ำ ขอ ประกอบด้ ว ย
ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป และหนังสืออนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา
		 เมื่อท้องที่ใดได้อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา
ให้ออกหนังสืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น เพื่อให้ผู้นั้น
น�ำไปแจ้งท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่ทราบ และให้ท้องที่อันเป็นสถานที่
ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิมแจ้งท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัย อยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่รวมถึง
ผู้อนุญาตเดิมทราบ ทั้งนี้ เมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัย อยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่ให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตออกนอกเขตควบคุมไปรายงานตัวตามข้อ 9
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เล่ม 127 ตอนพิเศษ 31 ง

หน้า 6
ราชกิจจานุเบกษา

10 มีนาคม 2553

ข้อ 11 กรณีนักเรียน นักศึกษาได้เดินทางออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ไปรายงานตัว
ต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เมือ่ ไปถึงท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีท่ พี่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่างการศึกษา หรือเมือ่ เปลีย่ นแปลงสถานทีท่ พี่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาแห่งใหม่ หรือเมือ่ กลับถึงเขตควบคุม ภายในก�ำหนดเวลาแล้วแต่กรณี ให้ถอื ว่าเป็นผูอ้ อกนอกเขตควบคุม
โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความผิดตามกฎหมาย
ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำ� นาจวินจิ ฉัยตีความการปฏิบตั ติ าม
ระเบียบนี้
			 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หนังสืออนุญาต
ให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา

ติดรูป

ที่......../.........
วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .......
อนุญาตให้.........................................................อายุ........ปี หมายเลขประจ�ำตัว......................................
ชือ่ หมูบ่ า้ น.................................บ้านเลขที.่ .......หมูท่ .ี่ .........ต�ำบล/แขวง.......................อ�ำเภอ/เขต.........................
จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................................................ซึ่งมีหลักฐาน ดังนี้
1. ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
4. หลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ
เดินทางออกนอกเขตอ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ..................................จังหวัด/กรุงเทพฯ............................ เป็นการชัว่ คราว
เพือ่ เดินทางไป............ (อ�ำเภอ จังหวัด หรือกรุงเทพฯ)........... เพือ่ เข้าเรียน ณ............... (ชือ่ สถานศึกษา)..............
หลักสูตร.....................................................ตั้งแต่วันที่.....เดือน...........พ.ศ.......ถึงวันที่.....เดือน...........พ.ศ........
ระยะเวลา............(วัน เดือน ปี).......... โดยระหว่างเข้าเรียนในสถานศึกษาอนุญาตให้พกั อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที.่ ............
หมูท่ .ี่ ........ต�ำบล......................อ�ำเภอ.....................จังหวัด.......................หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ..........................
โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสือนี้อย่างเคร่งครัด
ออกให้ ณ วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .................
(ลงชื่อ) .................................................
ต�ำแหน่ง................................................
(ประทับตราประจ�ำต�ำแหน่ง)
ลงชื่อ................................................
(ผู้ได้รับอนุญาต)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
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เงื่อนไข

1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุม ต้องน�ำหนังสืออนุญาตและบัตรประจ�ำตัวพกพาติดตัวไป
ด้วยระหว่างเดินทางออกนอกเขต และเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาให้ผู้ได้รับ
อนุญาตออกนอกเขตควบคุมไปรายงานตัว ดังนี้
		 (1) กรณีที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตัวต่ออธิบดี
กรมการปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ต�ำรวจสันติบาล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบ
		 (2) กรณีทพี่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่างการศึกษาอยูใ่ นจังหวัดอืน่ ให้ไปรายงานต่อนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำ
กิ่งอ�ำเภอ แจ้งหัวหน้าสถานีต�ำรวจในท้องที่นั้นทราบ แล้วแต่กรณี
		 (3) กรณีทไี่ ด้รบั อนุญาตออกนอกเขตควบคุมเกินกว่าหนึง่ ปี ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั อนุญาตออกนอกเขตควบคุม
ไปรายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทุกๆ หกเดือน นับแต่วันรายงานตัวครั้งแรก โดยให้อธิบดีกรมการปกครอง นายอ�ำเภอหรือปลัดเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ แจ้งผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หรือหัวหน้าสถานีต�ำรวจในท้องที่ทราบ แล้วแต่กรณี
		 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตกลับไปรายงานตัว
ยังท้องที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ยื่นค�ำขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมไว้
2. เมือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุม มีความประสงค์เปลีย่ นแปลงสถานทีท่ พี่ กั อาศัยระหว่าง
การศึกษาให้ด�ำเนินการ ดังนี้
		 (1) กรณีท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิมอยู่ในเขตกรุงทพมหานคร
ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการปกครอง ณ ส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
		 (2) กรณีท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิมอยู่ในจังหวัดอื่น
			 (ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัดให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
หรือที่ท�ำการปกครองกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอได้พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิม และให้นายอ�ำเภอหรือ
ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
			 (ข) กรณีออกนอกเขตอ�ำเภอหรือกิง่ อ�ำเภอให้ขออนุญาตต่อนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้า
ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ ณ ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอที่ผู้ยื่นค�ำขอได้พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิม
3. นักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทยได้เดินทางออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รบั อนุญาต
หรือไม่ไปรายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ�ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เมือ่ ไปถึงท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีท่ พี่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่างการศึกษาหรือเมือ่ เปลีย่ นแปลงสถานทีท่ พี่ กั อาศัย
อยู่ระหว่างการศึกษาใหม่ หรือเมื่อกลับถึงเขตควบคุมภายในก�ำหนดเวลา แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นผู้ออกนอก
เขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความผิดตามกฎหมาย
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แบบค�ำร้องขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว

แบบค�ำขอ
ออกนอกเขตอ�ำเภอ

เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ..................
1) เรื่อง ขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เรียน นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ.........................................................................
		
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ระบุ)............................................อายุ............ปี
หมายเลขประจ�ำตัว..............................ชือ่ หมูบ่ า้ น.......................................................บ้านเลขที.่ ..........หมูท่ .ี่ ........
ต�ำบล..........................................อ�ำเภอ......................................จังหวัด.........................................ได้แนบหลักฐาน
ประกอบดังนี้
		
1. ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
		
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
		
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
		
4. หลักฐานอื่นๆ
		
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตอ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ.................................จังหวัด......................................
เป็นการชัว่ คราวไปยัง......................................อ�ำเภอ/เขต...........................(อ�ำเภอ จังหวัด หรือกรุงเทพ)................
เพือ่ เข้าเรียน ณ...........(ชือ่ สถานศึกษา)......... หลักสูตร.........................ตัง้ แต่วนั ที.่ .......เดือน................พ.ศ. ............
ถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..........รวมระยะเวลา............วัน...........เดือน.............ปี โดยระหว่างการเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ข้าพเจ้าขออนุญาตพักอาศัยอยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........หมูท่ .ี่ ........ ต�ำบล/แขวง.......................................
อ�ำเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................................
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้กับข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้ขออนุญาต)
		
(.................................................)
2) ความเห็นของผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน)
วันที่........เดือน...................พ.ศ............

3) ความเห็นของเจ้าพนักงาน/นายอ�ำเภอ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. (ปลัดอ�ำเภอ/นายอ�ำเภอ)
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
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แบบค�ำขอ
ออกนอกเขตจังหวัด

แบบค�ำร้องขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ..................
1) เรื่อง ขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด .............................................................................................................................
		
ด้วยข้าพเจ้า.............................................................อายุ...............ปี หมายเลขประจ�ำตัว......................
ชือ่ หมูบ่ า้ น........................................บ้านเลขที.่ ..........หมูท่ .ี่ .........ต�ำบล............................อ�ำเภอ..............................
จังหวัด....................................ได้แนบหลักฐานประกอบดังนี้
		
1. ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
		
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
		
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
		
4. หลักฐานอื่นๆ
		
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขต จังหวัด................................เป็นการชัว่ คราวไปยังต�ำบล/แขวง.......................
อ�ำเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................เพื่อเข้ารับการศึกษา ณ..........(ชื่อสถานศึกษา)..................
หลักสูตร......................................ตัง้ แต่วนั ที.่ ....เดือน.................พ.ศ.........ถึงวันที.่ ....เดือน..................พ.ศ. ...........
รวมระยะเวลา...........วัน..........เดือน.........ปี โดยระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ขออนุญาตพักอาศัย
บ้านเลขที.่ ............หมูท่ .ี่ .........ต�ำบล/แขวง..............................อ�ำเภอ/เขต................................จังหวัดรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้แก่ข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
		

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

2) ความเห็นของผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. (นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผ้เู ป็นหัวหน้าประจ�ำกิง่ อ�ำเภอ)
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
3) ความเห็นของเจ้าพนักงาน/นายอ�ำเภอ
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. (นายอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผ้เู ป็นหัวหน้าประจ�ำกิง่ อ�ำเภอ)
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
4) ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........
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แบบค�ำขอ
ออกนอกเขตกรุงเทพ

แบบค�ำร้องขออนุญาตนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ..................
1) เรื่อง ขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง
		
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ระบุ)............................................อายุ............ปี
หมายเลขประจ�ำตัว.......................................ชือ่ หมูบ่ า้ น.....................................................เลขที.่ ...........หมูท่ .ี่ ........
แขวง......................................................เขต................................................กรุงเทพมหานคร ได้แนบหลักฐาน
ประกอบดังนี้
		
1. ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
		
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
		
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
		
4. หลักฐานอื่นๆ
		
ขออนุญาตเดินทางออกนอกแขวงเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวไปยังต�ำบล/แขวง...........................
อ�ำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................เพือ่ เข้าเรียน ณ........................(ชือ่ สถานศึกษา) ....................
หลักสูตร..............................................................................ตัง้ แต่วนั ที.่ ..............เดือน...........................พ.ศ..............
ถึงวันที่..........เดือน......................พ.ศ................รวมระยะเวลา.........วัน.........เดือน........ปี โดยระหว่างการเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ข้าพเจ้าขออนุญาตพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่......... ต�ำบล/แขวง........................................
อ�ำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................................
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้กับข้าพเจ้าต่อไป

					

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้ขออนุญาต)
		
(.................................................)
2) ความเห็นของผู้อ�ำนวยการส่วนประสานราชการ ส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้อ�ำนวยการส่วนประสานราชการ)
		
(.................................................)
วันที่.......เดือน..............พ.ศ. .................
3) ความเห็นของผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
(ลงชื่อ) ................................................. (ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน)
		
(.................................................)
วันที่.......เดือน..............พ.ศ. .................
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แบบบันทึกควบคุมการขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล
ที่อยู่
หมายเลขระจำ�ตัว

สถานศึกษา/
ที่ตั้งสถานศึกษา

สถานที่พักอาศัย
ระหว่างเข้ารับ
การศึกษา

ระยะเวลา
ที่อนุญาต

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

หมายเหตุ	ช่องหมายเหตุส�ำหรับให้ผู้ได้รับอนุญาตลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อเดินทางกลับมารายงานตัว
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้อนุญาตให้ออกนอกเขตฯ
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แบบบันทึกควบคุมการรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล
ที่อยู่
หมายเลขระจำ�ตัว

สถานศึกษา/
ที่ตั้งสถานศึกษา

สถานที่พักอาศัย
ระหว่างเข้ารับ
การศึกษา

ระยะเวลา
ที่อนุญาต

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

หมายเหตุ	ช่องหมายเหตุส�ำหรับให้ผู้ได้รับอนุญาตลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อมารายงานตัว ณ ท้องที่
อันเป็นที่พักอาศัยอยู่ระหว่างเรียน
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ติดรูป

หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่......../.........

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

อนุญาตให้.........................................................อายุ........ปี หมายเลขประจ�ำตัว......................................
ชือ่ หมูบ่ า้ น.................................บ้านเลขที.่ .......หมูท่ .ี่ .........ต�ำบล/แขวง.......................อ�ำเภอ/เขต.........................
จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................................................ซึ่งมีหลักฐาน ดังนี้
1. ส�ำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 4 รูป
4.	หนังสืออนุญาตให้นกั เรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ญั ชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชัว่ คราว
เพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา จากบ้านเลขที่........หมู่ที่........ต�ำบล/แขวง........................
อ�ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด/กรุงเทพฯ........................................เป็นบ้านเลขที.่ ...........หมูท่ .ี่ ..........
ต�ำบล/แขวง.................................อ�ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด/กรุงเทพฯ...................................
ตั้งแต่วันที่......................เดือน............................... พ.ศ. .......................... เป็นต้นไป
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ) .................................................
(.................................................)
ต�ำแหน่ง................................................
(ประทับตราประจ�ำต�ำแหน่ง)
(ลงชื่อ) ...............................................................
(.............................................................)
ผู้ได้รับอนุญาตและผู้แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษา

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
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เล่ม 133 ตอนพิเศษ 173 ง

หน้า 21
ราชกิจจานุเบกษา

5 สิงหาคม 2559

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวก
ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
เพื่อด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบที่ให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่
ในประเทศไทย กลุม่ ชนกลุม่ น้อยและกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ พยพเข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้
โดยให้กำ� หนดสถานะแก่กลุม่ เป้าหมายทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นเวลานานและมีชอื่ อยูใ่ นระบบทะเบียนราษฎร
และก�ำหนดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาก�ำหนดสถานะของทางราชการ
เกี่ยวกับสิทธิในการเดินทางโดยให้พิจารณาก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมเป็นระดับจังหวัด การก�ำหนดเขตพื้นที่และ
การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและสนับสนุนการแก้ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมืองกลุ่มอื่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต�ำรวจและมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้
หมายถึง คนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 และบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยที่ไม่ได้สัญชาติไทย ดังต่อไปนี้
(1) คนต่างด้าวซึง่ เป็นชนกลุม่ น้อยทีม่ รี ายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและได้รบั การจัดท�ำทะเบียน
ประวัติและบัตรประจ�ำตัว ดังนี้
(ก) เวียดนามอพยพ
(ข) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา
(ค) อดีตทหารจีนคณะชาติ
(ง) จีนฮ่ออพยพพลเรือน
(จ) ไทยลื้อ
(ฉ) จีนฮ่ออิสระ
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(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)

หน้า 22
ราชกิจจานุเบกษา

5 สิงหาคม 2559

ชาวเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
เนปาลอพยพ
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา
ลาวอพยพ
ชาวลาวภูเขาอพยพ
ม้งถ�้ำกระบอก

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของกลุ่มคนต่างด้าวตามบัญชีท้ายประกาศ
(2) กลุม่ ชาวมอแกนทีป่ ระสบภัยสึนามิทไี่ ด้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ม่มี
สถานะทางทะเบียนตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548
(3) คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ดังนี้
		 (ก) ประเภทกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานที่มีหรือไม่มีความ
เกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกส�ำรวจ
		 (ข) ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่ก�ำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มี
สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
		 (ค) ประเภทกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า
		 (ง) ประเภทกลุ่มบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศ
(4) คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจเพือ่ จัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548
ข้อ 2 บรรดาระเบียบประกาศค�ำสัง่ หรือหนังสือสัง่ การใด ๆ ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้
ข้อ 3 “เขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าว” หมายถึง กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอันเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ดำ� เนินการ
ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวของคนต่างด้าวตามข้อ 1 และตามบัญชีเขตพื้นที่ควบคุม
คนต่างด้าว ท้ายประกาศนี้
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ข้อ 4 ให้คนต่างด้าวอยูใ่ นเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวและให้มกี ารรายงานตัวเพือ่ การควบคุมตรวจสอบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
เป็นพยานศาลได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนมีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการศึกษาหรือ
การรักษาพยาบาลหรือเหตุจำ� เป็นอืน่ คนต่างด้าวจะออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวได้โดยยืน่ ค�ำขอออกนอก
เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวต่อผู้มีอ�ำนาจเว้นแต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นโดยเร่งด่วนและไม่อาจรอการขออนุญาต
ได้ให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีอ�ำนาจทราบโดยด่วน
การอนุญาตออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวนอกเหนือข้างต้นต้องได้รบั อนุญาตจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิล�ำเนาเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวให้กระท�ำได้เฉพาะกรณีต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายหรือตามนโยบายที่ทางราชการก�ำหนด
ข้อ 5 คนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) นายอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนาในกรณีออกนอกพื้นที่จังหวัด
(2) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง กรณีออกนอกเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
(3) ปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีออกนอกราชอาณาจักรและให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อกี ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ให้สิทธิอาศัยในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็น
การชั่วคราวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ได้รบั โทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ เว้นแต่ความผิดซึง่ ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) คนต่างด้าวตามข้อ 1 (4) มิได้ผา่ นกระบวนการจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียนตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 2548 หรือ
(3) เดิ น ทางไปนอกราชอาณาจั ก รโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดเมื่ อ การอนุ ญ าต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายให้คนต่างด้าวผู้นั้นส่งคืน
หลักฐานแสดงตนหรือหนังสืออนุญาตต่อผู้มีอ�ำนาจในเขตท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นมีภูมิล�ำเนาหรือได้รับอนุญาต
ให้ออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวและให้ผมู้ อี ำ� นาจแจ้งนายทะเบียนแห่งท้องทีท่ คี่ นต่างด้าวผูน้ นั้ มีภมู ลิ ำ� เนา
เพื่อจ�ำหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
แล้วแต่กรณี
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ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ�ำนาจมีอ�ำนาจเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยรายงานว่าคนต่างด้าวดังกล่าว
มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัย
ต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร
(2) ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามแนวทางท้ายประกาศ
(3) ไม่มารายงานตัวตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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บัญชีคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยตาม ข้อ 1
_________________________________

เขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวไว้แล้ว ดังนี้
(1) คนต่างด้าวซึง่ เป็นชนกลุม่ น้อยทีม่ รี ายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและได้รบั การจัดท�ำทะเบียน
ประวัติและบัตรประจ�ำตัวโดยมีรายละเอียดของกลุ่มคนต่างด้าว
(ก) เวียดนามอพยพอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2537 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การก�ำหนดเขตทีพ่ กั อาศัยคนญวนอพยพ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยก�ำหนด
เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 14 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดนครพนม
		 2) จังหวัดบึงกาฬ
		 3) จังหวัดปราจีนบุรี
		 4) จังหวัดพัทลุง
		 5) จังหวัดมุกดาหาร
		 6) จังหวัดยโสธร
		 7) จังหวัดสกลนคร
		 8) จังหวัดสระแก้ว
		 9) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 10) จังหวัดหนองคาย
		 11) จังหวัดหนองบัวล�ำภู
		 12) จังหวัดอุดรธานี
		 13) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
		 14) จังหวัดอุบลราชธานี
(ข) อดีตโจรคอมมิวนิสต์มาลายาอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2533
โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดนราธิวาส
		 2) จังหวัดยะลา
		 3) จังหวัดสงขลา
(ค) อดีตทหารจีนคณะชาติอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527
และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุม
อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดเชียงราย
		 2) จังหวัดเชียงใหม่
		 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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(ง) จีนฮ่ออพยพพลเรือนอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527
และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุม
อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด
ตามข้อ (ค)
(จ) ไทยลือ้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนมาก ทีม่ ท 0204/ว83 ลงวันที่ 29 เมษายน 2537
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุมอดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ
พ.ศ. 2528 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัดได้แก่
		 1) จังหวัดเชียงราย
		 2) จังหวัดเชียงใหม่
		 3) จังหวัดพะเยา
(ฉ) จีนฮ่ออิสระอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุมจีนฮ่ออิสระ พ.ศ. 2533 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม
คนต่างด้าว 5 จังหวัดได้แก่
		 1) จังหวัดเชียงราย
		 2) จังหวัดเชียงใหม่
		 3) จังหวัดตาก
		 4) จังหวัดพะเยา
		 5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ช) ชาวเขาหรือบุคคลบนพืน้ ทีส่ งู และชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว3408 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 โดยก�ำหนด
เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 20 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดกาญจนบุรี
		 2) จังหวัดก�ำแพงเพชร
		 3) จังหวัดเชียงราย
		 4) จังหวัดเชียงใหม่
		 5) จังหวัดตาก
		 6) จังหวัดน่าน
		 7) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 8) จังหวัดพิษณุโลก
		 9) จังหวัดเพชรบุรี
		 10) จังหวัดเพชรบูรณ์
		 11) จังหวัดแพร่
		 12) จังหวัดพะเยา
		 13) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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		 14) จังหวัดราชบุรี
		 15) จังหวัดล�ำปาง
		 16) จังหวัดล�ำพูน
		 17) จังหวัดเลย
		 18) จังหวัดสุโขทัย
		 19) จังหวัดสุพรรณบุรี
		 20) จังหวัดอุทัยธานี
(ซ) เนปาลอพยพตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202/694 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2529
โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
(ฌ) ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนและบัตรประจ�ำตัว
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า พ.ศ. 2522 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 9 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดกาญจนบุรี
		 2) จังหวัดชุมพร
		 3) จังหวัดเชียงราย
		 4) จังหวัดเชียงใหม่
		 5) จังหวัดตาก
		 6) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 7) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		 8) จังหวัดระนอง
		 9) จังหวัดราชบุรี
(ญ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชัว่ คราวเพือ่ รอการส่งกลับและก�ำหนดเขตพืน้ ทีค่ วบคุมลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพืน้ ทีค่ วบคุม
คนต่างด้าวในจังหวัดตามข้อ (ฌ)
(ฎ) ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทยอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552โดยก�ำหนดเขตพื้นที่
ควบคุมคนต่างด้าว 4 จังหวัดได้แก่
		 1) จังหวัดชุมพร
		 2) จังหวัดตาก
		 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 4) จังหวัดระนอง
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(ฏ) ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา อาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนด
เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ จังหวัดตราด
(ฐ) ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนด
เขตพื้นที่ควบคุม คนต่างด้าว ได้แก่ จังหวัดตราด
(ฑ) ลาวอพยพอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอการส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม
คนต่างด้าว 10 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดเชียงราย
		 2) จังหวัดนครพนม
		 3) จังหวัดน่าน
		 4) จังหวัดบึงกาฬ
		 5) จังหวัดพะเยา
		 6) จังหวัดมุกดาหาร
		 7) จังหวัดเลย
		 8) จังหวัดหนองคาย
		 9) จังหวัดอุตรดิตถ์
		 10) จังหวัดอุบลราชธานี
(ฒ) ชาวลาวภูเขาอพยพอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534
โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด ได้แก่
		 1) จังหวัดน่าน
		 2) จังหวัดพะเยา
		 3) จังหวัดเลย
(ณ) ม้งถ�้ำกระบอกอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 031.1/ว3408 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม
คนต่างด้าวในจังหวัดตามข้อ (ช)
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(2) กลุม่ ชาวมอแกนทีป่ ระสบภัยสึนามิทไี่ ด้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ม่มี
สถานะทางทะเบียนตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอ�ำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
เพื่อรอการส่งกลับและก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุม
คนต่างด้าว 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ได้แก่
		 1) จังหวัดกระบี่
		 2) จังหวัดตรัง
		 3) จังหวัดพังงา
		 4) จังหวัดภูเก็ต
		 5) จังหวัดระนอง
		 6) จังหวัดสตูล
(3) กลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัว
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลขประจ�ำตัว 0-xxxx-89xxx-xx-x) ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วย
การส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอ�ำนาจตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ� ำ พวกเข้ า มาอยู ่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ รอการส่ ง กลั บ และก� ำ หนดเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม
ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ เขตท้องที่จังหวัดที่ได้จัดท�ำ
ทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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แนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
การออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การยื่นค�ำขอ
(1) ในเขตท้องที่จังหวัดให้ยื่นค�ำขอต่อนายอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนา
(2) ในเขตท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานครให้ ยื่ น ค� ำ ขอต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก กิ จ การความมั่ น คงภายใน
กรมการปกครอง
การยืน่ ค�ำขออนุญาตออกนอกเขตพืน้ ทีต่ าม (1) หรือ (2) ต้องมายืน่ ก่อนวันทีจ่ ะออกนอกพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย
3 วันท�ำการในเวลาราชการตามแบบที่ก�ำหนดและแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจ�ำนวน 2 รูป พร้อมแสดงหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อใช้ประกอบการอนุญาต
ในกรณี ก ารยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าตออกนอกราชอาณาจั ก รและให้ ก ลั บ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รได้ อี ก
ให้ยนื่ ค�ำขอต่อบุคคลตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีแล้วเสนอค�ำขอตามขัน้ ตอนราชการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันรับค�ำขอ

2. การอนุญาตให้ออกนอกเขต
(1) กรณี เ มื่ อ มี เ หตุ จ� ำ เป็ น ต้ อ งออกนอกเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม คนต่ า งด้ า วเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เป็ น พยานศาลได้ รั บ หมายเรี ย กจากพนั ก งานสอบสวนมี ห นั ง สื อ เรี ย กตั ว จากหน่ ว ยงาน
ของรัฐ เพื่อการรักษาพยาบาลหรือเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นจะอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
กรณีขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกิน 15 วัน ให้นายอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนา
ในเขตท้องทีจ่ งั หวัด ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร
พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ส่วนในกรณีเพื่อการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์
ที่ท�ำการรักษา
(2) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเพื่อไปท�ำงาน ระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจ
ของนายอ�ำเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล�ำเนาในเขตท้องที่จังหวัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (พิจารณาจากประเภทของการท�ำงานและฐานะการด�ำรงชีพของ
ผู้ขอเป็นส�ำคัญ)
(3) การอนุญาตออกนอกเขตควบคุมคนต่างด้าวนอกเหนือ (1) และ (2) ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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(4) กรณีระยะเวลาการขออนุญาตสิน้ สุดหากประสงค์จะอาศัยอยูต่ อ่ เนือ่ งด้วยเหตุจำ� เป็น ให้ขออนุญาต
ต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่ หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
กรณีอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ทัง้ นีอ้ นุญาตได้ครัง้ เดียวและไม่เกิน 15 วัน ส�ำหรับการขออนุญาตออกนอกเขต
พื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา

3. การรายงานตัว
(1) กรณีออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวเกิน 7 วัน ให้ไปรายงานตัวภายใน 48 ชัว่ โมงนับตัง้ แต่ที่
เดินทางไปถึงต่อผู้มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
		 (ก) จังหวัดอื่นให้รายงานตัวต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่
		 (ข) กรุงเทพมหานครให้รายงานตัวต่อผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
(2) กรณีได้รบั อนุญาตให้ออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวเกิน 6 เดือน ให้รายงานตัวต่อผูม้ อี ำ� นาจ
ตาม (1) ทุก 6 เดือน
(3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวให้กลับไปรายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจที่
ออกหนังสืออนุญาตภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
ส� ำ หรั บ การรายงานตั ว ของผู ้ ที่ ข ออนุ ญ าตออกนอกเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม คนต่ า งด้ า วเป็ น การชั่ ว คราว
เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา

4. ข้อก�ำหนดในการอนุญาต
คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อาจเป็นความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

5. ค�ำขอและหนังสืออนุญาต
(1) ค�ำขอและหนังสืออนุญาตอาจด�ำเนินการด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมดาหรือบันทึกรายการด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
(2) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการได้ ให้ด�ำเนินการด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมดาให้กับ
ผู้ขออนุญาตโดยอนุโลมและให้ด�ำเนินการบันทึกรายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายหลังทันทีที่สามารถใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ได้
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ค�ำขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวบางจ�ำพวก
ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุม ลงวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559
เลขที่ .........../(พ.ศ.).........		

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

เรียน .........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ชื่อสกุล..............................................อายุ..........ปี
บัตรประจ�ำตัวเลขที่..............................................................ออกให้ ณ...............................................................
เมื่อ..........................วันหมดอายุ................................อยู่บ้านเลขที่............ต�ำบล/แขวง...............................
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด/กรุงเทพฯ.........................................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพมหานคร.............................................
ที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวไปยัง.....................................เพื่อ.................................................................................
มีก�ำหนด.........วัน ตั้งแต่วันที่…....เดือน......................พ.ศ. .......... ถึงวันที่…...เดือน..........................พ.ศ. …..........
โดยพักอาศัยอยูท่ .ี่ .......................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................กรณีไปท�ำงานชือ่ สถานทีท่ ำ� งาน
..................................................ตัง้ อยูท่ .ี่ .................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามประกาศ
เกี่ยวกับการอนุญาตอย่างเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .................................................
		
(.................................................)
		
(ผู้ขออนุญาต)
ความเห็นของนายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
■ อนุญาต
■ ไม่อนุญาต
■ ควรส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย
■ อื่นๆ ...........................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
		
(.................................................)
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
ความเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทย
.................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
		
(.................................................)
		
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
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รูปถ่ายจากข้อมูล
ทะเบียน

หนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่......../.........

วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .......
อนุญาตให้.............................................................อายุ........ปีกลุม่ สัญชาติ/ชาติพนั ธุ.์ ..............................
หมายเลขประจ�ำตัว.............................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.......ต�ำบล/แขวง..................อ�ำเภอ/เขต...................
จังหวัด/กรุงเทพฯ................................หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ................................................................................
เดินทางออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพฯ.................................................................
เป็นการชัว่ คราวไปยัง............................เพือ่ ................................ตัง้ แต่วนั ที.่ .......เดือน......................พ.ศ. ...............
ถึงวันที่........เดือน...............พ.ศ...... รวมระยะเวลา.......วัน........เดือน.......ปีโดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.......
ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด/กรุงเทพฯ..................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ......................................
โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสือนี้อย่างเคร่งครัด
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............
		
(ลงชื่อ) .................................................
(ผู้ได้รับอนุญาต)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

(ลงชื่อ) .................................................(ผู้อนุญาต)
(.................................................)
ต�ำแหน่ง................................................
(ประทับตราประจ�ำต�ำแหน่งกรณีออกนอกเขตจังหวัด)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

หน่วยงาน.....................................
โทร/โทรสาร................................
เงื่อนไข
(1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินเจ็ดวันให้ไปรายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึง
		 (ก) จังหวัดอื่นให้รายงานตัวต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัย
		 (ข) กรุงเทพมหานครให้รายงานตัวต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
(2) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินหกเดือนให้รายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจตาม (1) ทุกหกเดือน
(3) เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวให้กลับไปรายงานตัวต่อผูม้ อี ำ� นาจทีอ่ อกหนังสืออนุญาตภายในสามวันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการอนุญาต
(4) คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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รูปถ่ายจากข้อมูล
ทะเบียน

หนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่......../.........
วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .......
อนุญาตให้............................................................ อายุ........ปีกลุม่ สัญชาติ/ชาติพนั ธุ.์ ..............................
หมายเลขประจ�ำตัว..............................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.......ต�ำบล/แขวง..................อ�ำเภอ/เขต..................
จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................
เดินทางออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพฯ....................เป็นการชัว่ คราวเพือ่ ไปท�ำงาน
ณ ......(ชื่อสถานที่ท�ำงาน)……. ตั้งอยู่เลขที่...........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ..................ตัง้ แต่วนั ที.่ .....เดือน................พ.ศ........ถึงวันที.่ ......เดือน.................พ.ศ..........
รวมระยะเวลา.....วัน.......เดือน.......ปี โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่.......ต�ำบล/แขวง................................
อ�ำเภอ/เขต.......................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ....................................................
โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสือนี้อย่างเคร่งครัด
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............
		
(ลงชื่อ) .................................................
(ผู้ได้รับอนุญาต)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

(ลงชื่อ) .................................................(ผู้อนุญาต)
(.................................................)
ต�ำแหน่ง................................................
(ประทับตราประจ�ำต�ำแหน่งกรณีออกนอกเขตจังหวัด)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

หน่วยงาน.....................................
โทร/โทรสาร................................
เงื่อนไข
(1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินเจ็ดวันให้ไปรายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึง
		 (ก) จังหวัดอื่นให้รายงานตัวต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัย
		 (ข) กรุงเทพมหานครให้รายงานตัวต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
(2) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินหกเดือนให้รายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจตาม (1) ทุกหกเดือน
(3) เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าวให้กลับไปรายงานตัวต่อผูม้ อี ำ� นาจทีอ่ อกหนังสืออนุญาตภายในสามวันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการอนุญาต
(4) คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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ค�ำขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจ�ำเป็นเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่ .........../...................

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

เรียน .........................................................
ตามที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................ชื่อสกุล................................อายุ..........ปี
บัตรประจ�ำตัวเลขที.่ ....................................ได้รบั อนุญาตออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมคนต่างด้าว ตามหนังสืออนุญาต
เลขที่........../............ออกให้ ณ ............................... เพื่อมา..................................................................................
ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ......... ต�ำบล/แขวง............................ อ�ำเภอ/เขต.............................จังหวัด/กรุงเทพฯ..........................
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ......................ตัง้ แต่วนั ที.่ .......เดือน............พ.ศ. ....ถึงวันที.่ ......เดือน..............พ.ศ...... นัน้
ข้าพเจ้ามีความจ�ำเป็นต้องอาศัยอยู่ต่อเนื่องจาก .....................................................................................
ตั้งแต่วันที่.......เดือน......................พ.ศ……..... ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ............ รวมระยะเวลา.......วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .................................................
		
(.................................................)
		
(ผู้ขออนุญาต)
ความเห็นของนายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
■ อนุญาต
■ ไม่อนุญาตเนื่องจาก ...................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
		
(.................................................)
นายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
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รูปถ่ายจากข้อมูล
ทะเบียน

หนังสืออนุญาตให้อาศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจ�ำเป็นเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่......../.........

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

อนุญาตให้นาย/นาง/นางสาว...............................................ชื่อสกุล................................อายุ...............ปี
บัตรประจ�ำตัวเลขที่......................................................ตามหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว
เลขที่ ........../..........ออกให้ ณ ............................... เพื่อมา...................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........ต�ำบล/แขวง......................... อ�ำเภอ/เขต.......................จังหวัด/กรุงเทพฯ...............................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.......................สามารถอาศัยอยู่ต่อในเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพฯ..............
ได้ตงั้ แต่วนั ที.่ .......เดือน.......................พ.ศ. .......... ถึงวันที.่ ....... เดือน..............พ.ศ......... รวมระยะเวลา .......วัน
ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลาที่ขออนุญาตสิ้นสุดลงให้กลับไปรายงานตัวต่อผู้มีอ�ำนาจออกหนังสืออนุญาต
ณ ภูมิล�ำเนา
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............
		
(ลงชื่อ) .................................................
(ผู้ได้รับอนุญาต)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย

(ลงชื่อ) .................................................(ผู้อนุญาต)
(.................................................)
ต�ำแหน่ง................................................
(ประทับตราประจ�ำต�ำแหน่ง)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

หน่วยงาน.....................................
โทร/โทรสาร................................
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แบบรับรายงานตัวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ�ำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เลขที่รับรายงานตัว
ชือ่ .............................................นามสกุล.......................................เลขประจ�ำตัว
ได้มารายงานตัวต่อนายอ�ำเภอ................................/ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
เมื่อวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..................
O มารายงานตัวปกติ
O ไม่ปกติเนื่องจาก............................................................................................
		
O มารายงานตัวล่าช้าเกินกว่าเวลาที่ก�ำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
		
O ไม่ใช่กรณีมาท�ำงานหรือกรณีจ�ำเป็นอย่างอื่น
		
O อื่นๆ .............................................................................................................
O ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตไม่เกิน 6 เดือน
O ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตเกิน 6 เดือนขึ้นไป
O มารายงานตัวครั้งที่ ■ (รายงานตัวครั้งต่อไปภายในวันที่......เดือน.......................พ.ศ.............)
		

(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
ต�ำแหน่ง................................................
(ผู้รับรายงานตัว)
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง การสัง่ ให้คนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รบั สัญชาติไทยโดยมีบดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าว
ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย
______________________
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทย
เพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอโดยให้บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรหรือเด็กและบุคคลที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน
อยู่ในสถาบันการศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้วที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น
ที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำทะเบียนประวัติหรือไม่ปรากฏบิดามารดา
หรือถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์และมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 เรื่อง อนุมัติหลักเกณฑ์การก�ำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
ได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน
นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ให้บุตรของคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานครอบคลุมกลุ่ม
ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร อาทิ
กลุม่ เวียดนามอพยพ อดีตทหารจีน คณะชาติจนี ฮ่ออพยพ พลเรือนจีนฮ่ออิสระ ไทยลือ้ ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจาก
จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เนปาลอพยพ ชาวเขา
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บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ลาวภูเขาอพยพ ม้งถ�้ำกระบอก ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า อดีตโจรจีน
คอมมิวนีสต์ มาลายา ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา ชาวมอร์แกน และคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร และ
อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่ได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) บิดาหรือมารดาทีอ่ พยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานานตามวรรคหนึง่ ต้องมีหรือ
เคยมีชอื่ และรายการบุคคลในทะเบียนประวัตหิ รือเอกสารการทะเบียนราษฎรมีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและต้องเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี นับถึงวันที่
บุตรยื่นค�ำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนเพื่อขอมีสัญชาติไทย
(2) มีหลักฐานแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักรได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด และต้องมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้วแต่กรณี
(3) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น
(4) พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ ยกเว้นเด็กที่มีอายุต�่ำกว่าเจ็ดปี
(5) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(6) มีความประพฤติดีไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำร้องขอมีสัญชาติไทยเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือลหุโทษ
ข้อ 3 ให้เด็กและบุคคลทีก่ ำ� ลังศึกษาเล่าเรียนอยูใ่ นสถาบันการศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้วโดยบิดา
หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ตามข้อ 2 หรือไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดา
มารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) มีหลักฐานแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดและต้องมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้วแต่กรณี
(2) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น
(3) พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้
(4) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(5) มีความประพฤติดีไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำร้องขอมีสัญชาติไทย เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือลหุโทษ
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(6) มีหลักฐานแสดงว่าจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ แต่ถ้าเป็นผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
จากสถาบันในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
(7) ส�ำหรับเด็กและบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) - (5) และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบัน
การศึกษา หากมีความจ�ำเป็นต้องขอมีสญ
ั ชาติไทยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน
(8) ส�ำหรับเด็กและบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 3 (1) - (5) และเป็นผูท้ ไี่ ม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดา
ทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ ถ้าไม่จบการศึกษาตาม (6) ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต้องมีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสิบปี นับถึงวันที่ผู้นั้นยื่นค�ำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนเพื่อขอมีสัญชาติไทย
ข้อ 4 ให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ จนเป็นที่
ประจักษ์ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) มีหลักฐานแสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด
(ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
(2) มีภูมิล�ำเนาอยู่ต่อเนื่องในราชอาณาจักรโดยมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้วแต่กรณี
(3) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น
(4) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(5) มีความประพฤติดีไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำร้องขอมีสัญชาติไทยเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือลหุโทษ
(6) ประกอบอาชีพสุจริตและ
(7) เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อประเทศโดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีหนังสือรับรองการท�ำคุณประโยชน์หรือผลงานในสาขาต่างๆ
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 (ก) การศึกษาหรือการกีฬา
		 (ข) ศิลปวัฒนธรรม
		 (ค) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
		 (ง) สาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร
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ข้อ 5 ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
ราษฎรของผู้ที่จะได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศนี้
(1) ผูข้ อมีสญ
ั ชาติไทยทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาตามทะเบียนราษฎรอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
ในวันทีย่ นื่ ค�ำร้องขอมีสญ
ั ชาติไทย และให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นผูพ้ จิ ารณา
คุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่น
ค�ำร้องขอมีสัญชาติไทย
(2) ผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีภูมิล�ำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มี
อายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นค�ำร้องขอมีสัญชาติไทย และให้นายอ�ำเภอเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
และสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทยส�ำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นค�ำร้อง
ขอมีสัญชาติไทย
ในกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนหรือในวันที่มี
ประกาศนีใ้ ห้บคุ คลนัน้ ได้สญ
ั ชาติไทยนับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับส�ำหรับผูข้ อมีสญ
ั ชาติไทยทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนหลังจากวันที่มีประกาศนี้ให้บุคคลนั้นได้สัญชาติไทยนับตั้งแต่วันที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีค�ำสั่งให้
ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร
ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย
และแบบพิมพ์ที่ใช้เพื่อการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศก�ำหนด
โดยให้ก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการตรวจคุณสมบัติในเรื่องความประพฤติ
การกระท�ำความผิดที่เป็นโทษทางอาญาและพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐส�ำหรับผู้ขอมีสัญชาติไทย
ที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
ข้อ 7 ผูใ้ ดได้รบั สัญชาติไทยตามประกาศนีแ้ ล้วภายหลังปรากฏว่าการได้มาซึง่ สัญชาติไทยไม่เป็นไปตาม
ลักษณะหรือเงือ่ นไขตามประกาศนีห้ รือบุคคลดังกล่าวกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คง
หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติทที่ ราบเหตุ
แห่งพฤติการณ์ดังกล่าว รายงานต่ออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อด�ำเนินการถอนสัญชาติไทยของผู้น้ันตาม
กฎหมาย
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ข้อ 8 บรรดาค� ำ ร้ อ งขอมี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก ่ อ นประกาศนี้ แ ละคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรอง
การพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยหรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยและ
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดตามข้อ 5/1 ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็น
คนต่างด้าวได้สญ
ั ชาติไทยเป็นการทัว่ ไปและการให้สญ
ั ชาติไทยเป็นการเฉพาะรายลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย
(ฉบับที่2) ลงวันที่11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ด�ำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น
ตามประกาศดังกล่าว
ส�ำหรับค�ำร้องขอมีสัญชาติไทยทีไ่ ด้ยนื่ ไว้กอ่ นประกาศนี้ และคณะอนุกรรมการฯ ตามวรรคหนึง่ ยังไม่ได้
พิจารณาหรือเคยมีค�ำแนะน�ำให้แก้ไขให้ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และให้มอี ำ� นาจวินจิ ฉัยปัญหาและแก้ไข
อุปสรรคเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนมาก

ที่ มท 0309.1/ ว 3993
			

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
28 กุมภาพันธ์ 2560

เรือ่ ง	การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย
โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทย
เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
			 2.	ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและการตรวจ
คุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิด
ในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทย
เป็นการทัว่ ไป และการให้สญ
ั ชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยส�ำหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักร โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สั่งให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ นั้น
บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักร
และไม่ได้รบั สัญชาติไทยโดยมีบดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สญ
ั ชาติไทยเป็นการทัว่ ไปและการให้สญ
ั ชาติไทย
เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และกรมการปกครองได้ออกประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและการตรวจคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็น
คนต่างด้าว ได้สญ
ั ชาติไทยเป็นการทัว่ ไป และการให้สญ
ั ชาติไทยเป็นการเฉพาะราย เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง และสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้
จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งอ�ำเภอ และส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบให้ศึกษาท�ำความเข้าใจและ
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ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมการปกครองทั้งสองฉบับที่ส่งมา
พร้อมนี้ และเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรมการปกครองขอสรุปสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ก. กลุ่มบุคคลเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
		 (1) บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่
กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำทะเบียนประวัติไว้ ได้แก่ กลุ่มเวียดนามอพยพ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ
อพยพพลเรือน จีนฮ่ออิสระ ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติ
พม่าเชือ้ สายไทย ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า เนปาลอพยพ ชาวเขา บุคคลบนพืน้ ทีส่ งู หรือชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ลาวอพยพ
ม้งถ�้ำกระบอก ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา
และชาวมอร์แกน โดยคนกลุ่มนี้จ�ำแนกได้เป็น 2 จ�ำพวก ได้แก่
			 (1.1) บุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการส�ำรวจและ
จัดท�ำทะเบียนประวัติกลุ่มต่าง ๆ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักที่ขึ้นต้น
หลักแรกด้วยเลข 6 และเลขหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 50 ถึงเลข 72 (6 XXXX 50XXX XX X จนถึง
6 XXXX 72XXX XX X ) รวมถึงคนที่มีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ นราชอาณาจั ก รตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (มี ใ บส� ำ คั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ) มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า น ท.ร.14
มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 5 หรือเลข 8 ด้วย
			 (1.2) บุ ค คลที่ มี บิ ด าหรื อ มารดาเป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยหรื อ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ อ พยพเข้ า มา
ในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานแต่ตกส�ำรวจ ไม่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติในอดีต และได้รับ
การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มที่หนึ่งตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 รวมถึงชาวมอร์แกน
โดยคนกลุ่มนี้จะมีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 18 หลัก ที่ขึ้นต้นหลักแรก
ด้วยเลข 0 และเลขหลักที่หกและ เจ็ดเป็นเลข 89 (0 XXXX 89XXX XX X)
		 (2) บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่มิใช้บุคคลตาม (1.1)
และ (1.2) อาทิ คนทีม่ บี ดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
หรือคนที่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับ
การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยตาม (1.1) และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตาม (1.2) หรือ
คนที่มีบิดามารดาเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นต้น โดยบิดาและหรือมารดาอาจจะเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร
การทะเบียนราษฎร ไม่มเี ลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น เด็กไร้สญ
ั ชาติทถี่ กู ทอดทิง้ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นการอุปการะ
ของสถานสงเคราะห์หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น
ข. หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มีดังนี้
		 (1) การได้สญ
ั ชาติไทยของกลุม่ บุคคลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรโดยมีบดิ าหรือมารดาเป็นชนกลุม่ น้อย
หรือกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ก่ี ระทรวงมหาดไทยจัดท�ำทะเบียนประวัตไิ ว้ตามข้อ ก (1) จะขึน้ อยูก่ บั บิดาหรือมารดาจะต้อง
เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
นับถึงวันที่บุตรยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย ซึ่งหมายความรวมถึงบิดาหรือมารดาที่ได้รับการจัดทะเบียนประวัติและ
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ต่อมาได้เสียชีวิตในราชอาณาจักรภายหลังบุตรเกิด หรือถูกจ�ำหน่ายรายการทะเบียนราษฎรโดยไม่ได้รับเกิดจาก
การทุจริตหรือการกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
		 (2) การได้สัญชาติไทยของกลุ่มบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
อื่นตามข้อ ก (2) จะขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลและการศึกษาเล่าเรียนของผู้ที่จะขอมีสัญชาติไทยเป็นส�ำคัญ
โดยผู้ที่จะได้รับสัญชาติไทยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยในราชอาณาจักร และศึกษาเล่าเรียนในราชอาณาจักร
จนจบการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
โดยมีข้อยกเว้น ได้แก่
			 (2.1) บุคคลทีเ่ รียนจบการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับทุนการศึกษาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไทย
			 (2.2) บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาและยังไม่จบปริญญาตรี ถ้ามีเหตุ
จ�ำเป็นต้องขอมีสัญชาติไทย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ�ำนาจจากรัฐมนตรีฯ ก่อนจึงจะขอมีสัญชาติไทยได้
			 (2.3) บุคคลที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ หรือไม่ปรากฏบิดามารดา ถ้าเรียนไม่จบ
ปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ยื่นค�ำขอมี
สัญชาติไทย และจะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผูท้ ถี่ กู บิดามารดาทอดทิง้ ตัง้ แต่วยั เยาว์ หรือไม่ปรากฏบิดามารดา
จริง ออกให้โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. สถานที่ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย ได้แก่
		 (1) ผู้ขอมีสัญชาติไทยที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติอยู่ในจังหวัด
อื่นนอกกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทยที่อ�ำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) หรือทะเบียน
ประวัติ ท.ร. 38 หรือ ท.ร. 38 ก แล้วแต่กรณี
		 (2) ผูข้ อมีสญั ชาติไทยทีม่ ชี อื่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัตอิ ยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทยที่ส่วนการทะเบียนราษฎร ส�ำนักบริหารการทะเบียน ชั้น 3 อาคารกรมการปกครอง
(คลอง 9) อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ง. ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ได้แก่
		 (1) นายอ�ำเภอ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการทะเบียน แล้วแต่กรณี เป็นผูอ้ นุมตั ใิ ห้ลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านส�ำหรับผู้ขอที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย
		 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติให้ลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านส�ำหรับผู้ขอที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
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จ. ระยะเวลาด�ำเนินการ ประกอบด้วย
		 (1) ขั้นตอนในความรับผิดชอบของอ�ำเภอ ตั้งแต่การรับค�ำขอมีสัญชาติไทยจนถึงการส่งค�ำขอ
มีสญ
ั ชาติไทยให้จงั หวัดหรือส่งให้สำ� นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
แต่หากมีเหตุจ�ำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 120 วัน
		 (2) ขั้นตอนในความรับผิดชอบของจังหวัด ตั้งแต่การรับค�ำขอมีสัญชาติไทยจากอ�ำเภอจนถึง
การส่งค�ำขอมีสัญชาติไทยให้ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
แต่หากมีเหตุจ�ำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
		 (3) ขัน้ ตอนในความรับผิดชอบของส�ำนักบริหารการทะเบียน ตัง้ แต่การรับค�ำขอมีสญ
ั ชาติไทยจาก
อ�ำเภอหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี จนถึงการแจ้งเลขประจ�ำตัวประชาชนที่ก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลงรายการ
สัญชาติไทยให้อ�ำเภอที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
		 ทัง้ นี้ การด�ำเนินการในขัน้ ตอนของอ�ำเภอและจังหวัดทีจ่ ะต้องประสานการตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
ผู้ขอมีสัญชาติไทยกับหน่วยงานอื่น เช่น ต�ำรวจภูธรจังหวัด ต�ำรวจสันติบาล ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ขอให้อำ� เภอและจังหวัดแจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ตรวจสอบโดยเร็วภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดด้วย
		 อนึ่ง ส�ำหรับค�ำขอผู้มีสัญชาติไทยที่อ�ำเภอและจังหวัดได้รับเรื่องไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศกระทรวง
มหาดไทยทีอ่ า้ งถึงข้างต้นจะมีผลใช้บงั คับ ให้ใช้ได้ตอ่ ไปโดยการปฏิบตั ใิ นการพิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยนัน้ ให้ดำ� เนินการ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เว้นแต่ค�ำขอมีสัญชาติไทยที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดแล้ว ให้ด�ำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนงาน
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ร้อยต�ำรวจโท
(นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต)
อธิบดีกรมการปกครอง
ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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ด่วนมาก

ที่ มท 0309.1/ ว 3008
			

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
1 มิถุนายน 2560

เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 1186 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
		 เรื่อง โครงการก�ำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของ
		 เด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย
		 โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็น
		 การเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดให้เร่งรัดการด�ำเนินงานตามโครงการก�ำหนดสถานะให้แก่บคุ คล
ไร้สัญชาติอย่างจริงจัง ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย
ให้ความส�ำคัญและจะต้องด�ำเนินการให้เป็นตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลทีก่ ำ� หนดไว้ โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นงานที่มีส่วนสนับสนุนงาน
ตามโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความละเดียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
เนือ่ งจากปัจจุบนั รัฐบาลได้อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การให้สญั ชาติไทยแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สญั ชาติ
ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
สัญชาติเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ (1) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์
เดิมก�ำหนดให้บิดาหรือมารดาจะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ์ที่เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยภายใน
วันที่ 18 ธันวาคม 2538 ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็น บิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์จะต้อง
เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่บุตรยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย (2) เด็กนักเรียน
นักศึกษา เดิมก�ำหนดให้ขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญั ชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ส�ำหรับผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายก�ำหนด ส่วนผูท้ ไี่ ม่มคี ณ
ุ สมบัติ ให้ขอสถานะตามบิดามารดา
ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็นให้สัญชาติไทยกับผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทย แต่ ถ ้ า เรี ย นจบจากต่ า งประเทศจะต้ อ งเป็ น กรณี ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
ส่วนเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญาตรีและมีความจ�ำเป็นต้องมีสัญชาติไทยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

176

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจึงจะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ และ (3) คนไร้รากเหง้า เดิมก�ำหนดให้
เฉพาะคนที่ได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552 ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็นให้สัญชาติไทยกับคนไร้รากเหง้าที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทย ก�ำลังเรียนหรือเคยศึกษาเล่าเรียนและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี โดยไม่มเี งือ่ นไข เรือ่ งระยะเวลาการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนและเพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยได้ อ อกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การสั่ ง ให้ ค นที่ เ กิ ด ในราชอาณาจั ก รและ
ไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทย
เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งจังหวัดทราบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ตามโครงการก�ำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติเป็นไปด้วยความถูกต้องบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสัญชาติอย่างครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดสั่งนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอด�ำเนินการ
ดังนี้
1. ให้น�ำบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่อ�ำเภอได้รับจากกรมการปกครอง
หรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ กลับมาตรวจสอบใหม่โดยเฉพาะรายการบุคคลที่เคยพิจารณาว่าไม่มี
คุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 หรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานจังหวัดทราบโดยจ�ำแนกให้ชัดเจนว่า
รายการบุคคลทีต่ รวจสอบ (rechecked) จ�ำนวนกีร่ าย เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะได้รบั สัญชาติไทยกีร่ าย ไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
กี่รายแล้วให้จังหวัดสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. ให้อ�ำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และให้นายอ�ำเภอจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขปัญหาสัญชาติของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสมโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ด�ำเนินงาน
จ�ำนวนกลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาด�ำเนินงาน และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน และด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างจริงจังด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษฎา บุญราช)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครอง
ส�ำนักบริหารการทะเบียน
โทร 0 2791 7358-60
โทรสาร 0 2906 9296
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ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548
________________

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลไร้สถานะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกกลุ่มโดยให้มีการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนบุคคล
ที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 (1) วรรคสอง และมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดท�ำ
ทะเบียนราษฎรไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียน ส�ำหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีรายการ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันถิ่นก�ำเนิดหรือประวัติของบุคคล
หรือมีหลักฐานไม่เพียงพอทีน่ ายทะเบียนจะพิจารณาเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงคนต่างด้าว ทีเ่ ข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือรัฐไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
“ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า ทะเบียนส�ำหรับลงรายการของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ซึ่งจัดท�ำเป็นรายหมู่บ้านหรือชุมชน
“บัตรประจ�ำตัว” หมายความว่า เอกสารที่นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้กับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติแล้ว ส�ำหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงตัว
ข้อ 4 ให้นายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดให้มีการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติ
ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ขณะส�ำรวจอยู่ในเขตของส�ำนักทะเบียนนั้น ๆ
ตามแบบ ท.ร. 38 ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส�ำนักทะเบียน
ข้อ 5 การลงรายการในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียด ตามที่ได้
รับแจ้ง รายการใดไม่ทราบให้เขียนข้อความว่า “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยต้องมีรายการชือ่ ตัว ชือ่ สกุล (ถ้ามี) ทีอ่ ยู่
เลขประจ�ำตัว และวัน เดือน ปีเกิด หรืออายุ (ถ้าทราบ)
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รายการชื่อตัว ชื่อสกุล และวัน เดือน ปีเกิด หรืออายุของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มที่มี
ความผิดปกติหรือพิการทางสมอง ให้ลงรายการตามที่ผู้อุปการะดูแลแจ้ง
รายการที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้ลงเลขที่บ้านของบ้านซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพักอาศัย
ในช่วงเวลาที่มีการส�ำรวจหรือยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเป็นประจ�ำหรือชั่วคราว
ส�ำหรับบุคคลซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรายการเฉพาะชุมชน หรือหมู่บ้าน ต�ำบล
ข้อ 6 เพื่อความสะดวกในการจัดท�ำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของ
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิน่ ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน
ให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคนละหนึ่งเลขไม่ซ�้ำกัน
เลขประจ�ำตัวของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลักตามทีผ่ อู้ ำ� นวยการทะเบียน
กลางก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้จัดท�ำทะเบียนประวัติตามข้อ 4 แล้ว
ให้จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวตามแบบท้ายระเบียบนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนด
มอบให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงตัว
ข้อ 8 ให้ส�ำนักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้
ในระบบคอมพิวเตอร์โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) รายการทะเบียนประวัตทิ จี่ ดั เก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ
(ท.ร. 38 ก) ลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพใบหน้า และจะมีข้อมูลที่จ�ำเป็นอื่น ๆ อีกก็ได้
กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจ�ำเป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้อ�ำนวยการ
ทะเบียนกลางก�ำหนด ข้อ 9 การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนเรียก
หลักฐาน เพื่อตรวจสอบว่าเด็กที่เกิดได้สัญชาติไทยหรือไม่ หากพบว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือเป็นคนไม่มี
สัญชาติไทยให้ปฏิบัติในการรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบส�ำหรับทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดท�ำ ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แต่หากไม่สามารถวินิจฉัยสัญชาติของเด็กได้ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ออกสูติบัตรให้ตามแบบ ท.ร. 031 และเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ฉบับที่บิดาหรือมารดา
ของเด็กมีชื่ออยู่
กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรตามแบบ ท.ร. 031ให้ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้คัดส�ำเนารายการสูติบัตรฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจ�ำส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดาหรือมารดาของเด็กมีชื่ออยู่เพื่อด�ำเนินการเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก
ข้อ 10 การรับแจ้งการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย
(ท.ร. 4 ตอนหน้า) และเมือ่ รับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งออกมรณบัตรให้ผแู้ จ้งตามแบบ ท.ร. 051
และจ�ำหน่ายรายการของบุคคลที่ตายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่

179

กรณีการตายต่างท้องที่ เมือ่ นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งออกมรณบัตรให้ตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้คดั ส�ำเนารายการ
มรณบัตรฉบับดังกล่าว แจ้งไปยังนายทะเบียนประจ�ำส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิน่ แห่งท้องที่
ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่เพื่อด�ำเนินการจ�ำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
ข้อ 11 กรณีการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจาก
โรคติดต่ออันตราย ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
ข้อ 12 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ประสงค์จะย้ายที่อยู่ ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในการสงเคราะห์ดูแลของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลใด จะต้องได้รบั ความยินยอมจากหน่วยงาน หรือบุคคล
ทีท่ ำ� หน้าทีส่ งเคราะห์หรือดูแลบุคคลดังกล่าวโดยในการแจ้งย้ายทีอ่ ยูส่ ำ� หรับบุคคลทีป่ ว่ ยเป็นโรคทางจิต ประสาท
หรือพิการทางสมอง หรือเด็ก ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้อุปการะ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ท�ำหน้าที่แจ้งย้าย
ข้อ 13 การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยูข่ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้ง ย้ายออก
แล้วย้ายเข้าด�ำเนินการ ดังนี้
ก. การย้ายออก
		 (1) ให้เรียกตรวจหลักฐานของผู้แจ้งและผู้ที่จะย้ายที่อยู่ ได้แก่ บัตรประจ�ำตัวผู้แจ้งหลักฐาน
การยินยอมให้ย้ายที่อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บัตรประจ�ำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
(ท.ร. 38 ข) ของบุคคลที่จะย้ายที่อยู่ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
		 (2) ตรวจสอบรายการบุคคลผูแ้ จ้ง และบุคคลทีจ่ ะย้ายทีอ่ ยูจ่ ากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในระบบ
คอมพิวเตอร์
		 (3) เมื่อพบว่าบุคคลดังกล่าวมีรายการถูกต้อง ให้ออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. 071
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มอบให้แก่ผู้แจ้ง
		 (4) หมายเหตุการแจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของส�ำนักทะเบียน
		 (5) เมื่อได้รับใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. 071 ตอนที่ 2 จากส�ำนักทะเบียนปลายทาง ให้จ�ำหน่าย
รายการของบุคคลที่ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประรัติ (ท.ร. 38 ก) ของส�ำนักทะเบียน
ข. การย้ายเข้า
		 (1) ให้เรียกตรวจหลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. 071 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
จากผู้แจ้ง บัตรประจ�ำตัวผู้แจ้ง บัตรประจ�ำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ข) ของบุคคล
ที่ย้ายที่อยู่ หลักฐานการยินยอมให้อาศัยอยู่ในบ้านจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
		 (2) เพิ่มรายการบุคคลของผู้ย้ายที่อยู่ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของส�ำนักทะเบียน
		 (3) ส่งใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. 071 ตอนที่ 2 คืนส�ำนักทะเบียนต้นทาง

180

ข้อ 14 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนผู้ใดได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14
แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนจ�ำหน่ายรายการบุคคลและเลขประจ�ำตัวของผู้นั้นในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 15 ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนประวัติของผู้ใดไม่ถูกต้อง หรือมี
การแจ้ ง รายการซ�้ ำ ซ้ อ นให้ น ายทะเบี ย นแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม จ� ำ หน่ า ยหรื อ ด� ำ เนิ น การอื่ น ใดให้ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมี
ความถูกต้อง
ข้อ 16 การจ�ำหน่ายชือ่ และรายการบุคคล และการแก้ไขรายการในทะเบียนประวัตเิ อกสาร การทะเบียน
ราษฎรอืน่ และฐานข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนให้นายทะเบียนปฏิบตั ิ ตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 โดยในส่วนของทะเบียนประวัติ ให้ด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน
ข้อ 17 บัตรประจ�ำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรส�ำหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
(1) ท.ร. 031 เป็นสูติบัตร ใช้ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(2) ท.ร. 051 เป็นมรณบัตร ใช้ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(3) ท.ร. 071 เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ใช้ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(4) ท.ร. 38 ก เป็นทะเบียนประวัติส�ำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(5) ท.ร. 38 ข เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ซึง่ คัดจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
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ด่วนมาก

ที่ ศธ 0208.1/11263
			

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปท. 12150
27 ตุลาคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน กระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/10138 ลงวันที่ 26 กันยายน 2548
สิ่งที่แนบมาด้วย ส�ำเนามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 จ�ำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพือ่ ให้ทา่ นพิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งในหลักการคือให้จัดการศึกษาให้บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย ได้ทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา และเมื่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วสามารถออกหลักฐาน
ทางการศึกษา ได้เช่นเดียวกับนักเรียนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยทัว่ ไปและสามารถได้รบั เงินอุดหนุนรายหัว ตัง้ แต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมตอนปลายเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยโดยขอความกรุณาท่านพิจารณา
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาด�ำเนินการ และขอความกรุณาส่งเอกสารทีท่ า่ นปรับปรุง
แก้ไขแล้วให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษิการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะ
รัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มกิจการพิเศษ
โทร /โทรสาร 0-2280-6217-8
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุม่ กิจการพิเศษ
ที่ ศธ 0208.1/11264

			

โทร. 0-2280-6217-8 ภายใน 1267

วันที่ 27 ตุลาคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงาน กศน. และ สช.
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยให้จัดการศึกษาให้แก่ทุกคนโดยไม่จ�ำกัดระดับ
ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นผูห้ นีภยั จากการสูร้ บ ให้จดั การศึกษาภายในศูนย์พกั พิง) การจัดท�ำฐานข้อมูล
เลขประจ�ำตัว 13 หลัก และการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยรายหัวเท่ากับเด็กทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งในส่วนที่สังกัด สช. ด้วย รายละเอียดดังแนบ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียน ดังนี้
1. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 แล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 ประกาศในราชกิจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป
2. ขอให้สำ� นักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎ หรือ ประกาศ
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงดังกล่าว
โดยขอให้ส่งเอกลารที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2548
เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง

ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545
--------------

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็ก
อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
		
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ และก�ำหนดให้การนับอายุของเด็กดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
[รก. 2545/20ก/5/25 กุมภาพันธ์ 2545]
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2547
________________

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
และนักศึกษาให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วนั เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2525
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ค�ำว่า “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และให้หมายความรวมถึงสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นก�ำกับดูแลและหรืออยูใ่ นความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ข้อ 5 การขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุ
ที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่เป็นจริง
ในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง
โดยลงนามผู้แก้ และวัน เดือน ปี ย่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
(2) ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องจะต้อง
ส่งค�ำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพือ่ ประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัย
วัน เดือน ปีเกิด ตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้ คือ
(ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
(ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกท�ำลายก็ให้ส่งเอกสารอื่น ๆ ที่หน่วยราชการ
ออกให้ เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(ค) ในกรณีที่ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ที่หน่วยราชการออกให้นั้นวัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
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(3) เมือ่ ทางสถานศึกษาได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยเอกสารตามข้อ 5 (2) (ก) หรือข้อ 5 (2) (ข) หรือ ได้ทำ� การ
สอบสวนตามข้อ 5 (2) (ค) แล้ว ถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาดไม่ตรงกับหลักฐาน ความเป็นจริง
ให้ทำ� รายงานส่งค�ำร้องขอแก้วนั เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น และส�ำเนาการสอบสวน
(ถ้ามี) ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบแก้ไข
เป็นราย ๆ ไป
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

186

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน
พ.ศ. 2549
________________

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวันให้มีความเหมาะสม
กับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษา
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีล่ กั ษณะเดียวกับครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผูอ้ ำ� นวยการหรือผูร้ กั ษาราชการแทน
ข้อ 5 สถานศึกษาต้องใช้สมุดหมายเหตุรายวันตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 6 สถานศึกษาต้องรักษาสมุดหมายเหตุรายวันนี้ไว้ให้ดี อย่าให้ฉีกขาดสูญหาย
ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเขียนชื่อสถานศึกษาและลงรายการต่าง ๆ ที่หน้าปกสมุดหมายเหตุรายวัน
ให้บริบูรณ์ไม่ย่อ ไม่ตัด และในใบหน้าต้องลงวัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้สมุดหมายเหตุรายวันเป็นตัวอักษร
ข้อ 8 สมุดหมายเหตุรายวัน สถานศึกษาต้องให้บุคคลต่อไปนี้ ลงชื่อก�ำกับ
(1) สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อก�ำกับ
(2) สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อก�ำกับ
(3) สถานศึกษา นอกจาก (1) และ (2) ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดหรือผู้ก�ำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงชื่อก�ำกับ
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ข้อ 9 สมุดหมายเหตุรายวันต้องให้มีเลขที่เป็นล�ำดับไปทุกหน้าห้ามมีให้แทรกหน้าหรือฉีกหน้าออก
เป็นอันขาดและห้ามมิให้เว้นที่ว่างไว้
ข้อ 10 การลงหมายเหตุในสมุดหมายเหตุรายวันให้ลงเป็นปัจจุบันทุกวัน ข้อความที่ลงแล้วจะคัดลอก
ขึ้นหน้าใหม่ หรือขึ้นเล่มใหม่ไม่ได้ นอกจากได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อ 8
ข้อ 11 การลงสมุดหมายเหตุรายวัน ต้องลงด้วยเส้นหมึกสีด�ำหรือสีนํ้าเงิน ถ้ามีผิดตกที่ใด ห้ามขูด ลบ
เพิม่ เติม แต่ให้ขดี ฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีต แล้วเขียนเติมลงใหม่ดว้ ยเส้นหมึกสีแดงเช่นเดียวกัน การแก้ไข
จากเดิมแห่งใด ผู้แก้ต้องลงชื่อและวัน เดือน ปีย่อก�ำกับไว้ที่ริมกระดาษทุกแห่ง ถ้ามีข้อความตกเติม ให้ผู้ตกเติม
ลงลายมือชื่อหรือชื่อย่อไว้เป็นส�ำดัญ
ข้อ 12 ให้หัวหน้าสถานศึกษามีหน้าที่จดข้อความลงในสมุดหมายเหตุรายวัน
ข้อ 13 เรือ่ งทีจ่ ะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวันได้แก่ ประวัติ ระเบียบหรือข้อบังคับ การเปลีย่ นแปลง
การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน การมาปฏิบัติงานและบ�ำเหน็จความชอบของ
บุคลากร การลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรายอื่น ๆ
นอกจากนี้ เรื่องอื่น ๆ ที่จะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวันให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ถ้าวันใดไม่มีเหตุการณ์อะไร ก็ให้ลงว่า “ปกติ” ต้องเขียนวัน เดือน ปี และลงชื่อหัวหน้าสถานศึกษาก�ำกับไว้ด้วย
ข้อ 14 สมุดหมายเหตุรายวันทีใ่ ช้อยูก่ อ่ นระเบียบนี้ ให้ยงั คงใช้เป็นสมุดหมายเหตุรายวันของ สถานศึกษา
ตามระเบียบนี้ต่อไป
ข้อ 15 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ใช้อ�ำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ มท 0309.1/ว8
			

ส�ำนักทะเบียนกลาง			
ถนนล�ำลูกกา ปท. 12150
17 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง

การแจ้งการเกิดและการจัดท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. กฎกระทรวงก�ำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและก�ำหนดอัตรา
		 ค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551
3.	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การจั ด ท� ำ ทะเบี ย นบ้ า นและการจั ด ท� ำ ทะเบี ย นประวั ติ
ส�ำหรับบุคคลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปการจัดท�ำสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายฯ
ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการของพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 หลายประการ รวมถึงเรือ่ งการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางทะเบียนของบุคคล
ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในเรื่องการรับแจ้งการเกิดและ
การจั ด ท� ำ เอกสารการทะเบี ย นราษฎร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การประชากรของประเทศ
การตรวจสอบ ควบคุมและพิสูจน์ทราบตัวบุคคล และเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เป็นต้น รวมทัง้ ได้มกี ารออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางเพือ่ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ซึง่ ได้แจ้งให้สำ� นักทะเบียน
อ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น
นับแต่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ส�ำนักทะเบียนกลาง
ได้รับการสอบถามปัญหาและข้อหารือจ�ำนวนมาก เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรับ แจ้งการเกิด และจัดท�ำ
สูติบตั ร รวมถึงการจัดท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทยประเภทต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
โดยส�ำนักทะเบียนส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจไม่ตรงกัน ท�ำให้เกิดปัญหาในการปฏิบตั งิ านไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและชัดเจน จึงขอให้ส�ำนักทะเบียนจังหวัดและส�ำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งซักซ้อม
ความเข้าใจให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. การรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบัตร
		 (1) กรณีการแจ้งการเกิดภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด นายทะเบียนผู้รับแจ้งสามารถ
รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไม่ว่าบิดามารดาของเด็กที่เกิดจะเป็น
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นคนหลบหนีเข้าเมือง หรือเป็นคนต่างด้าว
ทีเ่ กิดในราชอาณาจักร และไม่วา่ บิดามารดาของเด็กทีเ่ กิดจะมีชอื่ และรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักหรือไม่ก็ตาม โดยประเภทของสูติบัตรที่ออกให้แก่เด็กย่อมขึ้นอยู่กับสิทธิ
และสถานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรของบิดามารดาของเด็กที่เกิดเป็นส�ำคัญ เช่น บิดาเป็นชนกลุ่มน้อยที่มี
เลขประจ�ำตัวประชาชน ประเภท 0 มารดาเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชัว่ คราว (ถือหนังสือเดินทาง) บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ร. 3 เลขประจ�ำตัวประชาชนประเภท 7 หรือกรณีบดิ า
เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าทีเ่ คยขึน้ ทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 00 แต่ระยะเวลาการได้รบั อนุญาตให้อาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดแล้วเนื่องจากไม่ไปขออนุญาตท�ำงาน ส่วนมารดาได้รับการส�ำรวจบุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ร. 031 เลขประจ�ำตัวประชาชนประเภท 0 หรือกรณีบดิ า
เป็นคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก มารดาเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อย
ที่ตกส�ำรวจไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักเช่นกัน บุตรจะได้สูติบัตร ท.ร. 031 เลขประจ�ำตัวประชาชน
ประเภท 0 เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปการจัดท�ำสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ที่ส่งมาพร้อมนี้
		 (2) กรณีการแจ้งการเกิดเกินก�ำหนดของเด็กที่เป็นบุตรของคนต่างด้าว นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
สามารถรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ได้โดยปฏิบัติตามข้อ 58 แห่งระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 57 โดยนายทะเบียนจะต้องพิจารณา
สถานะของบิดามารดาของเด็กที่แจ้งการเกิดว่าในขณะที่เด็กเกิด บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวกลุ่มใด
ประเภทใด แล้วออกสูติบัตรให้ตามสถานะของบิดามารดาในขณะนั้นเช่นเดียวกับการแจ้งการเกิดในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดอาทิ บิดาที่สถานะปัจจุบันเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ มีเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 8
มารดาเป็นผู้ที่ได้รับการส�ำรวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ปรากฏว่าในขณะที่บุตร
เกิดบิดามีสถานะเป็นผู้ที่ได้รับการส�ำรวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 ฉะนั้น การรับแจ้ง
การเกิดเกินก�ำหนดส�ำหรับกรณีนนี้ ายทะเบียนผูร้ บั แจ้งต้องออกสูตบิ ตั ร ท.ร. 031 ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน
ประเภท 0 เป็นต้น ทั้งนี้ การแจ้งเกิดเกินก�ำหนดตามข้อนี้ให้หมายรวมถึงกรณีบุตรของคนต่างด้าวที่เกิด
ในราชอาณาจักร ก่อนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับด้วย โดยมีเงื่อนไขว่า
เด็กทีข่ อแจ้งการเกิดเกินก�ำหนดจะต้องเป็นบุคคลทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดท�ำทะเบียนราษฎรและไม่มเี ลขประจ�ำตัวประชาชน
13 หลัก
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ข. การจัดท�ำทะเบียนประวัติและการเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ ส�ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่ไม่อาจเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 และ ท.ร. 13)
		 (1) การเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติอันเนื่องมาจากการแจ้งการเกิดส�ำหรับเด็กที่ได้รับสูติบัตร
ท.ร. 031 เลขประจ�ำตัวประชาชนประเภท 0 แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
			 1.1 กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กทีเ่ กิดในท้องทีส่ ำ� นักทะเบียนทีบ่ ดิ าหรือมารดามีชอื่
ใน
ทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก โปรแกรมการปฏิบัติงานจะก�ำหนดนายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนประวัติ
ท.ร. 38 ก. เลขที่เดียวกับบิดาหรือมารดา
			 1.2 กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดต่างท้องที่ ส�ำนักทะเบียนที่บิดามารดามีชื่อ
ในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก โปรแกรมการปฏิบัติงานจะก�ำหนดให้ออกสูติบัตร ท.ร. 031 พร้อมส�ำเนาอีก
1 ฉบับ ให้นายทะเบียนมอบสูติบัตรให้กับผู้แจ้งการเกิด ส่วนส�ำเนาสูติบัตรให้ส่งไปยังส�ำนักทะเบียนแห่งที่บิดา
หรือมารดา มีชอื่ ในทะเบียนประวัติ เพือ่ ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ เด็กในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก เลขทีเ่ ดียวกับ
บิดา หรือมารดา โดยไม่ต้องออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
			 1.3 กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กที่บิดาและมารดาไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติกลาง ท.ร. 38 ก ของส�ำนักทะเบียนขึ้น 1 ฉบับ โดยใช้เลขที่ 0/89
หมูท่ ตี่ ามเลขทีห่ มูข่ องทะเบียนบ้านกลางของส�ำนักทะเบียน เช่น หมูท่ ี่ 77 เป็นต้น แล้วให้เพิม่ ชือ่ เด็กตามรายการ
ในสูติบัตร ลงในทะเบียนประวัติฉบับนั้น หากต่อมาบิดาหรือมารดาของเด็กได้รับการจัดท�ำทะเบียนราษฎร
และมีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ด�ำเนินการแจ้งย้ายชื่อเด็กไปเข้าในทะเบียนประวัติเลขที่เดียวกับ
บิดาหรือมารดา
		 (2) กรณีนายอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการเขต นายทะเบียนอ�ำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งการเกิด ในกรณีการแจ้งการเกิดเกินก�ำหนดตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 57 และข้อ 58 การแจ้งการเกิดส�ำหรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง
และเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 59 และ
ข้อ 59/1 ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่ตามทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง หรือเลขที่ตามทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็น
บุคคลประเภท 0 ให้กับเด็กดังกล่าวโดยด�ำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องท�ำ
แบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
		 (3) กรณีบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ตามระเบียบส�ำนัก
ทะเบียนกลาง ข้อ 93 และข้อ 97 แต่หลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติ ให้นายทะเบียน
จัดท�ำทะเบียน ประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่ตามทะเบียนบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็น
บุคคลประเภท 0 ให้กับบุคคลดังกล่าวโดยด�ำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องท�ำ
แบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
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		 (4) กรณีบุคคลหรือสถานสงเคราะห์เอกชนขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาที่อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู
เข้าในทะเบียนบ้านตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 98 ให้นายอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการเขต แล้วแต่กรณี
พิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กเช่นเดียวกับการแจ้งการเกิดเกินก�ำหนด ถ้าไม่อาจพิสจู น์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กที่ขอเพิ่มชื่อได้ ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่ตามทะเบียนบ้าน
ที่จะขอเพิ่มชื่อหรือของสถานสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0
ให้กับเด็กดังกล่าวโดยด�ำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องท�ำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
		 (5) กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนไม่อาจจัดท�ำทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ให้ได้
ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 105 ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขที่
ตามทะเบียนบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0 ให้กับบุคคลดังกล่าว
โดยด�ำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ต้องท�ำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
ค. การก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนส�ำหรับบุคคลที่ได้รับแจ้งการเกิดตามข้อ ก และได้รับ
การจัดท�ำทะเบียนประวัตติ ามข้อ ข จะได้เลข 13 หลักเป็นบุคคลประเภท 0 กลุม่ ทัว่ ไป กล่าวคือ เลขหลักทีห่ ก
และหลักที่เจ็ดเริ่มต้นเป็นเลข 00 (0 XXXX 00 XXX XX X) ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน ซึ่งได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนตามยุทธศาลตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งจะเป็นบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89 (เลขหลักที่หก
และหลักที่เจ็ดเป็นเลข 89)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายวงศ์คักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง

ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7313-6
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ที่ ศธ 0231/509
			

กระทรวงศึกษาธิการ			
กทม. 10300
7 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แนวทางการด�ำเนินงานรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้องตี้ล่าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนฯ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงาน
ข้ามชาติ และผูพ้ ลัดถิน่ สภาทนายความ ได้รบั การร้องเรียนกรณีนกั เรียนห้าคนของโรงเรียนบ้องตีล้ า่ ง ซึง่ โรงเรียน
ดังกล่าวแจ้งว่าไม่สามารถรับเด็กทั้งห้าคนเข้าทะเบียนโรงเรียนได้เนื่องจากขาดหลักฐานการจบการศึกษาระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าได้ด�ำเนินการประสานส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวจากหลักฐานต่าง ๆ ที่โรงเรียน (ชั่วคราว) บ้านปิล๊อกคี่ ออกให้นักเรียนเพื่อเป็น
หลักฐานในการจบการศึกษาแล้ว แจ้งว่าโรงเรียนบ้องตี้ล่างสามารถรับเด็กทั้งห้าคนเข้าเรียนในสถานศึกษาได้
โดยให้สถานศึกษาด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อรับเข้าเรียนตามความเหมาะสมของผู้เรียนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 และเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
สถานศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด�ำเนินการต่อไป ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการ
ทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
โทร./โทรสาร 0-2628-6398, 0-2628-6399
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ที่ ศธ 0210.03/6217
			
			

ส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300
6 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง การรับสมัครและออกหลักฐานการศึกษาของผู้ไม่มีสัญชาติไทย
เรียน ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร/จังหวัดทั่วประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�ำเนาหนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
ที่ ศธ 0231/9277 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549
ตามที่ มีสถานศึกษาหลายแห่งได้ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับสมัครและการออกหลักฐาน
การศึกษาให้นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ได้เปิดกว้างให้เด็ก
ทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดประเภทหรือพื้นที่การศึกษา (ยกเว้น กลุ่มที่หลบหนีภัย
จากการสู้รบ จัดให้เรียนได้ในพื้นที่) นั้น
ส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ขอแจ้งให้ทราบว่า สถานศึกษาสามารถรับสมัครและออกหลักฐาน
การศึกษาให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ตามระเบียบดังกล่าว ดังหนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0231/2977 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ดังแนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ทิพวัลย์ มาแสง
(นางทิพวัลย์ มาแสง)
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
โทร. 0-2282-2853, 0-2282-1895
โทรสาร 0-2281-3732
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เล่ม 133 ตอนพิเศษ 136 ง

หน้า 11
ราชกิจจานุเบกษา

15 มิถุนายน 2559

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มกราคม 2552 โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยาย
ขอบเขตการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นล�ำดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลทั้งสามารถลดความเหลื่อมล�้ำสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ในสังคมแก้ปัญหาความยากจนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบาย
ของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืน มั่นคง
และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค�ำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในค�ำสั่งนี้
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี)
ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่าและ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึง่ จ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะและอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการ
และความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล�ำบากหรืออยู่
ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไปหรือที่มีลักษณะเป็นการกุศลเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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เล่ม 133 ตอนพิเศษ 136 ง

หน้า 12
ราชกิจจานุเบกษา

15 มิถุนายน 2559

ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการดูแลและพัฒนาทางร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอ
ตามกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
		
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
		
(2) ค่าหนังสือเรียน
		
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
		
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
		
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
		
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ 4 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้แทนและขยายผล
ต่อจากค�ำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ 5 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 6 ให้อตั ราค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ผี ลใช้อยู่
ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3
ข้อ 7 ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา			
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ที่ มท 0309.1/ ว3
			

ส�ำนักทะเบียนกลาง			
ถนนล�ำลูกกา ปท 12150
22 มกราคม 2558

เรื่อง การรับแจ้งการเกิดและการจัดท�ำทะเบียนประวัติ
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง 1. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
2. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 30 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ด้วยปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของส�ำนักทะเบียนหลายแห่งยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับแจ้งการเกิด และการจัดท�ำทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียน ท�ำให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยไม่ได้รับการแจ้งเกิดอีกเป็นจ�ำนวนมากและเป็นปัญหา
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลการทะเบียนราษฎร เช่น การศึกษา การสาธารณสุข
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ เป็นต้น
ส�ำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร และการจัดท�ำทะเบียน
ประวัติให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรโดยมีจุดมุ่งหมายในการจดบันทึกรายการของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
การควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคล รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย ส่วนการที่บุคคลใดจะได้
สัญชาติไทยหรือได้สถานะคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นส�ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้ง
การเกิดและการจัดท�ำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของส�ำนักทะเบียนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรก�ำหนด ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้รัฐในประเทศไทย และท�ำให้ข้อมูล
ทะเบียนคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอให้ส�ำนักทะเบียนจังหวัดและส�ำนักทะเบียน
กรุงเทพมหานคร แจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. นายทะเบียนผู้รับแจ้งมีหน้าที่ต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย
ไม่ว่าเด็กนั้นจะเกิดในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หรือเกิดนอกบ้าน และไม่ว่าเด็กที่เกิดจะมีสัญชาติไทย
หรือไม่ได้สญั ชาติไทยเพราะเกิดจากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นคนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองก็ตาม เช่น เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว
หรือกัมพูชา หรือเด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งเป็นคนต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองและไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร
ไม่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส�ำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 8
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
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2. เด็กทีเ่ กิดในสถานพยาบาลทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายไม่วา่ จะเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น ผู้ท�ำคลอดจะต้องออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ของเด็กเพื่อเป็นหลักฐานส�ำหรับ
ใช้ในการแจ้งเกิด โดยผู้ท�ำหน้าที่แจ้งการเกิดซึ่งได้แก่บิดาหรือมารดาของเด็กหรือเจ้าบ้านสามารถแจ้งการเกิด
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจ�ำส�ำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดโดยไม่ต้องผ่านก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือจะแจ้ง
การเกิดต่อก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นในฐานะเป็นนายทะเบียนผูร้ บั แจ้งประจ�ำหมูบ่ า้ นทีเ่ ด็กเกิดเพือ่ ออกหลักฐานใบรับแจ้ง
การเกิด ท.ร. 1 ตอนหน้า แล้วจึงแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจ�ำส�ำนักทะเบียนเพื่อออกสูติบัตรก็ได้
3. กรณีนายอ�ำเภอ นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ไม่สามารถรับแจ้งการเกิดหรือ
เพิม่ ชือ่ เข้าในทะเบียนบ้านส�ำหรับผูข้ อแจ้งเกิดหรือขอเพิม่ ชือ่ รายใด นายทะเบียนทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งดังกล่าวจะต้อง
จัดท�ำทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร.38 ก และก�ำหนดให้เลขประจ�ำตัว 13 หลักให้แก่ผู้ขอเป็นบุคคลประเภท 0
ที่มีเลขหลักที่หกและเจ็ดเริ่มจากเลข 00
4. กรณีคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยืน่ ค�ำร้องขอให้นายทะเบียน
จัดท�ำทะเบียนประวัตติ ามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นายทะเบียนเรียกตรวจพยานเอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ถ้าผลการตรวจสอบเชื่อได้ว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) มีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ส�ำนักทะเบียน เช่น
ตั้งบ้านเรือน ประกอบอาชีพ หรือมีครอบครัว เป็นต้น (2) เป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มี
เลขประจ�ำตัว 13 หลัก และ (3) ไม่มีเอกสารราชการที่แสดงว่าเป็นคนสัญชาติอื่น นายทะเบียนอ�ำเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิน่ สามารถจัดท�ำทะเบียนประวัตใิ ห้ได้ตามแบบ ท.ร.38 ก และก�ำหนดให้เลขประจ�ำตัว 13 หลัก
เป็นบุคคลประเภท 0 โดยปฏิบัติตามข้อ 105 วรรคสอง ของระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายดลเดช พัฒนรัฐ)
รองผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร 0-2791-7314-6
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ที่ มท 0309.1/ ว 36
			

ส�ำนักทะเบียนกลาง			
ถนนล�ำลูกกา ปท 12150
29 กันยายน 2559

เรื่อง

การจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบุคคลประเภท 0

เรียน

นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง 1. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
2. หนังสือส�ำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 3 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบหนังสือรับรองสถานะบุคคล และค�ำอธิบายการออกหนังสือรับรอง จ�ำนวน 2 แผ่น
ตามที่ส�ำนักทะเบียนกลางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนหรือบุคคลประเภท 0 ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
ผลจากการตรวจนิเทศและการร้องเรียน พบว่าเจ้าหน้าที่ของอ�ำเภอ ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและ
ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สับสน ท�ำให้การปฏิบัติงาน
เกิดความผิดพลาดและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้
นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เป็นไปในทางเดียวกัน จึงขอให้สำ� นักทะเบียนจังหวัด
และส�ำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อซักซ้อม
ความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.38 ก) หรือบุคคลที่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก
ขึ้นต้นด้วยเลข 0 นั้น มีที่มาจากการจัดท�ำทะเบียนราษฎร 3 วิธีการ ได้แก่
		 1.1 การแจ้งการเกิดกรณีบตุ รของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2548 (บุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89)
และบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ซึ่งเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับการแจ้งเกิดและสูติบัตร ท.ร.031 เป็นบุคคลที่มีเลขประจ�ำตัว
13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 แล้วเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก เหมือนกัน แต่จะมีสถานะแตกต่างกัน
กล่าวคือ		
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			 (1) ถ้าเป็นบุตรของบุคคลประเภท 0 กลุม่ 89 จะได้รบั การผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับตามสถานะของบิดาหรือมารดา การออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมการอยู่อาศัย
(เขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก) จะต้องขออนุญาตต่อผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายเพื่อออกนอกเขตจังหวัด
			 (2) ถ้ า เป็ น บุ ต รของคนต่ า งด้ า วที่ เข้ า มาอาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาต
จะไม่ได้รับการรับรองเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 7 ทวิวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดฐานะและเงื่อนไขการอาศัย
อยู่ในประเทศไทยไว้เป็นอย่างไร
		 1.2 การแจ้งการเกิดกรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กไม่ปรากฏ
บุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ ทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของสถานสงเคราะห์ และการแจ้งการเกิดเกินก�ำหนด ซึง่ มาตรา 19/2
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้นายทะเบียน
ด�ำเนินการเพื่อพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าวก่อน และหากไม่สามารถพิสูจน์สถานะ
การเกิดและสัญชาติได้ก็ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร.38 ก เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน หรือบุคคลประเภท 0 ให้ ซึง่ การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีจ้ ะรวมถึงการขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านกรณีบคุ คล
ที่อ้างว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่พยานหลักฐานที่มียังไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าว
ด้วย ดังนั้น สถานะของบุคคลประเภท 0 กลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติไทยเพื่อการแจ้ง
การเกิดหรือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
		 1.3 การจัดท�ำทะเบียนประวัติตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งก�ำหนดให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 และ ท.ร.14) โดยบุคคลกลุ่มนี้ ได้แก่
คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งเป็นคนไร้รัฐ
สัญชาติ (Stateless person) ไม่มีหลักฐานของประเทศใดๆ ที่รับรองว่าเป็นคนในปกครองของประเทศนั้น
แต่มีภูมิล�ำเนาหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่ตกหล่นจากการส�ำรวจ
จั ด ท� ำ ทะเบี ย นตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ด ้ ว ย
โดยการปฏิบัติเรื่องนี้ก�ำหนดให้นายทะเบียนเรียกตรวจเอกสารราชการ (ถ้ามี) เช่น สูติบัตรของบุคคลที่เกิดใน
ประเทศไทย หลักฐานการเรียน เป็นต้น และสอบพยานบุคคลเพื่อรับรองคุณสมบัติดังกล่าว เช่น บุคคลใน
ครอบครัวหรือชุมชน ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น�ำในชุมชน เป็นต้น ถ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็ให้นายทะเบียนจัดท�ำ
ทะเบียนตามแบบ ท.ร.38 ก เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนหรือบุคคลประเภท 0 ให้ โดยฐานะของบุคคล
กลุม่ นีจ้ ะเป็นคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจัดท�ำทะเบียนประวัติ
จึงมิใช่เป็นการรับรองเรือ่ งสิทธิอาศัยในประเทศไทยแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำ� หนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
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2. อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา 19/2
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (บุคคลตามข้อ 1.2)
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีหลักฐานในการรับรองสถานะบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของส�ำนักทะเบียนที่บุคคล
ดังกล่าวได้จัดท�ำทะเบียนประวัติไว้ ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคลตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ให้
ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน โดยก�ำหนดให้ผู้ขอหนังสือรับรองยื่นค�ำร้องตามแบบ ท.ร.31
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายช�ำนาญวิทย์ เตรัตน์)
รองผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง

ส�ำนักบริหารการทะเบียน
โทร. 0-2791-7314-6
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ประเภทของการจัดทำ�ทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบุคคลประเภท 0
1.1 บุตรของคนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง

1

2

การแจ้งเกิด

การขอเพิ่มชื่อ

สูติบัตร ทร.031

เพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ
ทร.38 ก
บุคคลประเภท 0-00

1.2 บุตรของบุคคลตาม
ยุทธศาสตร์ 0-89
1.3 เด็กถูกทอดทิ้ง เด็ก
ไม่ปรากฏบุพการีและคน
ที่แจ้งการเกิดเกินกำ�หนด

ไม่อาจพิสูจน์สถานการณ์
เกิดและสัญชาติ
(มาตรา 19/2)

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ทร.38 ก
บุคคลประเภท 0-00

คนไทยตกหล่นทางทะเบียน

ไม่อาจพิสูจน์
สถานการณ์เกิด
และสัญชาติ

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ทร.38 ก
บุคคลประเภท 0-00

ชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มชาติพันธุ์

3

การสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียน
ตามยุทธศาสตร์/มติ ครม.

เด็กและบุคคล
ที่กำ�ลังเรียน

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ทร.38 ก
บุคคลประเภท 0-89

ได้รับผ่อนผัน
ให้อยู่ได้ในเขตจังหวัด
จัดทำ�ทะเบียนประวัติ

จัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ทร.38 ก
บุคคลประเภท 0-00

ไม่ได้รับการรับรอง
เรื่องสิทธิการเข้าเมือง
และสิทธิอาศัย

บุคคลไร้รากเหง้า
คนทำ�คุณประโยชน์
ให้กับชาติ

4

การขอจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
ตามมาตรา 38 วรรคสองฯ

ชนกลุ่มน้อยตกสำ�รวจ
ตามยุทธศาสตร์
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ที่มีภูมิลำ�เนาในไทย
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ตราครุฑ
หนังสือรับรอง
ที่.............../...............						

ส�ำนักทะเบียน.............................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า..(ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ของคนที่ขอให้รับรอง)...เป็นบุคคลที่ได้ยื่นค�ำร้อง
ต่อนายทะเบียนเพื่อ.....(ให้ระบุเรื่องที่ขอด�ำเนินการ ได้แก่ ขอแจ้งการเกิดกรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา
ถูกทอดทิ้ง ตามมาตรา 19 หรือเด็กเร่ร่อน เด็กไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ตามมาตรา 19/1 หรือ
การแจ้งเกิดเกินก�ำหนดตามมาตรา 19/3 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 หรือขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางฯ พ.ศ. 2535 แล้ว
แต่กรณี)......ที่ส�ำนักทะเบียนแห่งนี้ ตามค�ำร้อง ท.ร.31 เลขที่........เมื่อวันที่..........................................................
แต่พยานหลักฐานที่มียังไม่อาจพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าวได้ นายทะเบียนจึงได้จัดท�ำ
ทะเบียนประวัตติ ามแบบ ท.ร.38 ก เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ก�ำหนดให้เลขประจ�ำตัว...........................
(ระบุเลขประจ�ำตัวประเภท 0 ที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติ)......ตามมาตรา 19/2 แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 โดยสถานะของบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่อยู่
ระหว่างรอการพิสจู น์สญ
ั ชาติไทย เพือ่ การแจ้งการเกิดหรือการเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ประกอบกับบุคคลดังกล่าว
ได้ร้องขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสถานะบุคคลให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสถานะของตนต่อเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลเป็นไปตามที่แจ้งไว้จริง จึงออกหนังสือ
รับรองให้......(ระบุชอื่ ตัว ชือ่ สกุล ของคนทีข่ อให้รบั รอง)......ใช้เป็นหลักฐานได้เป็นเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ทีอ่ อก
หนังสือรับรองฉบับนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับการพิสูจน์สัญชาติเป็นอย่างอื่นแล้วก่อนวันที่หนังสือหมดอายุ
ก็ให้หนังสือฉบับนี้สิ้นผลไปด้วยตั้งแต่วันที่สถานะของบุคคลดังกล่าวได้เปลี่ยนไป
ให้ไว้ ณ วันที่........................................ พ.ศ. .............
							
							
							
รูปถ่าย

ลงชื่อ .............................................
(.............................................)
นายทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น....

ขนาด 2 นิ้ว

รูปถ่ายเจ้าของประวัติ
หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ใช้คู่กับแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(ท.ร.38 ข) หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น...............โทรศัพท์..........................................

203

ค�ำอธิบายประกอบการออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล
1. ให้ผู้ขอหนังสือรับรอง ยื่นค�ำร้องตามแบบ ท.ร. 31 ต่อนายทะเบียนที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือ
ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งที่ผู้นั้นได้จัดท�ำทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก ไว้ พร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
จ�ำนวน 2 รูป และส�ำเนาทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ข หรือบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
2. ผู้ที่ยื่นค�ำร้อง ให้เจ้าของประวัติยื่นค�ำร้องด้วยตัวเอง เว้นแต่เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์
หรือผู้ที่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจยื่นค�ำร้องด้วยตนเองได้ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กนั้น
หรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทน
3. บุคคลทีน่ ายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ ได้แก่ บุคคล
ที่เคยยื่นค�ำร้องขอแจ้งการเกิด กรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง ตามมาตรา 19 เด็กเร่ร่อนเด็ก
ที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ตามาตรา 19/1 หรือการแจ้งการเกิดเกินก�ำหนด ตามมาตรา 19/3
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือขอเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้านเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี แต่พยานหลักฐานที่มียังไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้
และนายทะเบียนได้จัดท�ำทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร.38 ก เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0
กลุ่ม 00) ให้
4. เมือ่ นายทะเบียนได้รบั ค�ำร้องขอหนังสือรับรองพร้อมด้วยหลักฐานจากผูย้ นื่ ค�ำร้องแล้วให้ตรวจสอบ
หลักฐานกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร และสอบสวนให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่าบุคคลทีข่ อให้นายทะเบียนออกหนังสือ
รับรองให้นั้นเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีรายการในเอกสาร ท.ร.38 ข หรือบัตรประจ�ำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน และต้องเป็นบุคคลตามข้อ 3 เท่านั้น โดยให้พิจารณาจากค�ำร้อง ท.ร.31 ที่บุคคลนั้นเคยยื่นขอแจ้ง
การเกิดหรือขอเพิ่มชื่อ และนายทะเบียนหรือนายอ�ำเภอมีค�ำสั่งไม่อนุมัติเนื่องจากหลักฐานยังไม่อาจพิสูจน์ได้
โดยให้น ายทะเบียนรวบรวมค�ำร้องและพยานหลักฐานพร้อ มท� ำความเห็นเสนอนายทะเบี ยนอ� ำเภอหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องและพยานหลักฐานครบถ้วน
กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ผยู้ นื่ ค�ำร้องได้ภายใน
วันเดียวกับวันที่ยื่นค�ำร้อง ให้นายทะเบียนคัดส�ำเนาค�ำร้อง ท.ร.31 ดังกล่าว ลงชื่อนายทะเบียนรับรองส�ำเนา
เอกสาร แล้วมอบให้แก่ผู้ยื่นค�ำร้องไว้เป็นหลักฐาน
5. หนังสือรับรอง ให้นายทะเบียนจัดท�ำขึน้ 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับแรกเป็นต้นฉบับให้มอบแก่
ผูข้ อ ส่วนอีกฉบับเป็นส�ำเนาคูฉ่ บับ ให้ผขู้ อลงชือ่ รับในคูฉ่ บับ และเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน และให้นายทะเบียน
ท�ำสมุดคุมการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และลงรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้การออก
เลขหนังสือรับรอง ให้เริ่มจากเลข 1 ทับด้วยปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือรับรองนั้น เมื่อเริ่มปีใหม่ให้เริ่มเลข 1 ใหม่
6. กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจออกหนังสือรับรอง
ให้กับผู้ยื่นค�ำร้อง ให้สั่งไม่อนุญาตในค�ำร้อง ท.ร.31 และแจ้งค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำร้องทราบภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง โดยให้ระบุเหตุผล และสิทธิในการอุทธรณ์ค�ำสั่ง การยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์
ไว้ในหนังสือแจ้งค�ำสั่งให้ชัดเจนด้วย
7. การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ด�ำเนินการตามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกีย่ วกับการโต้แย้งหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำ� สัง่ ของนายทะเบียน พ.ศ. 2551
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กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
15 สิงหาคม 2554

เรื่อง	การได้สญั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญั ชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ )
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 6313 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554
ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
เพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพือ่ ให้แจ้งอ�ำเภอ ส�ำนักงานเขต ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ิ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
ผลจากการจัดประชุมสัมมนานายทะเบียนและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรของส�ำนักทะเบียน
ต่าง ๆ รวมถึงการรับเรือ่ งหารือจากหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับสถานะและสิทธิของบุคคลและประชาชนทัว่ ไป
พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรของส�ำนักงานทะเบียนหลายแห่งยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประเด็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อาทิ การแนะน�ำผูข้ อแจ้งการเกิดให้ไปพิสจู น์ความสัมพันธ์
การเป็นบิดาและบุตรก่อนเพือ่ ให้บตุ รได้สญ
ั ชาติไทยจึงแจ้งการเกิดได้ ทัง้ ทีบ่ ตุ รของผูน้ นั้ เกิดในประเทศไทยโดยมี
บิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาที่เป็นคนต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็น
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้องและท�ำให้เกิดความสับสน ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยโดย
การเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ให้มีความถูกต้องและมีความเป็นไปในทางเดียวกัน จึงขอให้จังหวัด
และกรุงเทพมหานครแจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
1. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามาตรา 7 แบ่งออกเป็นสองกรณี ได้แก่ (1) การได้สัญชาติไทย
โดยหลักสายโลหิต (2) การได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 1.1 การได้สญ
ั ชาติไทยโดยหลักสายโลหิตตามาตรา 7 (1) เกิดขึน้ ได้กบั บุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทย
และเกิดต่างประเทศโดยมีองค์ประกอบส�ำคัญคือผู้เกิดจะต้องมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งการเป็น
ผู้มีสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดานั้นต้องเป็นอยู่ในขณะที่บุตรเกิด แยกการพิจารณาได้ดังนี้
			 (1) กรณีผเู้ กิดจากมารดาสัญชาติไทย ไม่วา่ บิดาจะมีสญ
ั ชาติอนื่ หรือไร้สญ
ั ชาติ บุคคลดังกล่าว
ย่อมเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตจากมารดา ตัวอย่างเช่น เด็กชายธีระเกิดทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส
เป็นบุตรของนางสาววรรณา บุคคลสัญชาติไทย กับนายมาร์ตนิ คนต่างด้าวสัญชาติฝรัง่ เศส เด็กชายธีระย่อมเป็น
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ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 (1) หรือกรณีเด็กหญิงมาลี เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของนางมะลิ
บุคคลสัญชาติไทย กับนางหม่องเอ คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากพม่า เด็กหญิงมาลีย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดตามาตรา 7 (1) เนื่องจากทั้งสองกรณีมีมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นต้น
			 (2) กรณีผู้เกิดจากบิดาสัญชาติไทย มารดาสัญชาติอื่นหรือไร้สัญชาติ บุคคลดังกล่าวจะเป็น
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตจากบิดาก็ต่อเมื่อ
				 (2.1) บิดาของผูน้ นั้ จะต้องเป็นบิดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ บิดาจดทะเบียนสมรส
กับมารดาของผู้เกิด หรือบิดาจดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตร หรือศาลมีค�ำสั่งให้ผู้เกิดเป็นบุตรของบิดา จึงจะ
สามารถถ่ายทอดสัญชาติไทยให้แก่บุตรได้ ซึ่งการเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอาจเกิดขึ้นภายหลังจากบุตร
เกิดก็ได้ ตัวอย่างเช่น เด็กชายชโนดม เกิดทีป่ ระเทศอังกฤษ เป็นบุตรของนายกฤษ บุคคลสัญชาติไทย กับนางแอน
นาคนต่างด้าวสัญชาติองั กฤษ โดยนายกฤษและนางแอนนาจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ
เด็กชายชโนดมย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 (1) หรือกรณีเด็กหญิงจันทร์หอม เกิดใน
ประเทศไทย เป็นบุตรของนายจันทร์ บุคคลสัญชาติไทย กับนางหอม คนต่างด้าวกลุม่ คนลาวอพยพโดยนายจันทร์
ได้จดทะเบียนรับรองเด็กหญิงจันทร์หอมเป็นบุตรที่อ�ำเภอเมืองน่าน เด็กหญิงจันทร์ย่อมเป็นมีสัญชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา 7 (1) เนื่องจาก ทั้งสองกรณีมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นต้น
				 (2.2) ถ้าบิดาของผูน้ นั้ ไม่ใช่บดิ าทีช่ อบด้วยกฎหมายตามข้อ (2.1) จะต้องผ่านการพิสจู น์
ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรตามาตรา 7 วรรคสองก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดสัญชาติไทยจากบิดาให้แก่
บุตรได้ ซึง่ กรณีนมี้ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับบุคคลทีเ่ กิดต่างประเทศเนือ่ งจากไม่มจี ดุ เกาะเกีย่ วกับประเทศไทย
ในเรื่องถิ่นที่เกิด ตัวอย่างเช่น เด็กชายอามัด เกิดที่ประเทศมาเลเซีย เป็นบุตรของนายดามิน บุคคลสัญชาติไทย
กั บ นางเที ย ทิ ช ชา คนต่างด้าวสัญชาติสิงคโปร์ โดยนายดามิ นและนางเที ย ทิ ช ชาไม่ ไ ด้ จดทะเบี ย นสมรส
และนายดามินไม่ได้จดทะเบียนรับรองเด็กชายอามัดเป็นบุตร เด็กชายอามัดจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามมาตรา 7 (1) ก็ต่อเมื่อนายดามินและเด็กชายอามัดได้รับการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรแล้ว
ซึ่งบุคคลดังกล่าวสามารถยื่นค�ำขอพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทยแห่ง
ประเทศที่ตนอาศัยอยู่ หรือ ณ อ�ำเภอหรือส�ำนักงานเขตที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนา แล้วแต่กรณี
		 1.2 การได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา 7 (2) เกิดขึ้นได้กับบุคคลที่เกิดในประเทศไทย
เท่านัน้ โดยมีคณ
ุ สมบัตคิ อื ผูเ้ กิดจะต้องไม่เป็นบุคคลตามาตรา 7 ทวิ วรรคหนึง่ ซึง่ ได้แก่ผทู้ มี่ บี ดิ าและมารดาเป็น
คนต่างด้าว และบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
(ไม่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัวต่างด้าว) โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้
			 (1) กรณีผู้เกิดจากบิดาสัญชาติไทย มารดาสัญชาติอื่นหรือไร้สัญชาติ โดยบิดามิใช่บิดา
โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ บิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ไม่ได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตร และไม่มี
ค�ำสัง่ ศาล ให้ผเู้ กิดเป็นบุตรของบิดา ถ้ามีหลักฐานเชือ่ ได้วา่ ผูเ้ กิดเป็นบุตรของบิดาสัญชาติไทย ผูเ้ กิดย่อมได้สญั ชาติไทย
โดยการเกิดตามหลักดินแดนโดยไม่ต้องยื่นค�ำขอพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรตามมาตรา 7 วรรคสอง
เนื่องจากมีมารดาฝ่ายเดียวที่เป็นต่างด้าว จึงไม่เข้าเงื่อนไขของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 ทวิ
วรรคหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงอรนลิน เกิดในประเทศไทยเป็นบุตรของนายวงษ์ บุคคลสัญชาติไทยกับนางใหม่
คนต่างด้าวสัญชาติลาว โดยนายวงษ์และนางใหม่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียนรับรองเด็กหญิงอรนลิน
เป็นบุตร เด็กหญิงอรนลินย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามาตรา 7 (2) เป็นต้น

206

			 (2) กรณีผู้เกิดจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว บิดาและมารดาทั้งสองคนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยขณะที่บุตรเกิด จึงจะท�ำให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
แต่ถ้าบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย บุตรย่อมไม่ได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึง่ ตัวอย่างเช่น เด็กชายอรุณโรจน์ เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของนายเซียนผิง
สัญชาติจีน กับนางอาซางสัญชาติจีน โดยขณะที่เด็กชายอรุณโรจน์เกิด นายเซียนผิงและนางอาซางมีใบส�ำคัญ
ประจ�ำตัวคนต่างด้าว เด็กชายอรุณโรจน์ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 (2) เป็นต้น
			 (3) กรณีผเู้ กิดจากบิดาและมารดาไม่ปรากฏสัญชาติ เช่น เด็กแรกเกิดถูกทอดทิง้ โดยไม่ทราบ
ว่าบิดามารดาเป็นใคร สัญชาติอะไร หรือเด็กไร้รากเหง้าที่ไม่ปรากฏบุพการี เป็นต้น ถ้าเป็นบุคคลที่เกิด
ในประเทศไทยย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าบิดาและมารดา
เป็นคนต่างด้าว จึงไม่เข้าเงื่อนไขของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง ตัวอย่าง
เช่น เด็กชายบุญทิ้งเกิดที่โรงพยาบาลในประเทศไทยแต่ถูกมารดาทอดทิ้งไว้โดยมีหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1
ระบุรายการบิดามารดา ซึ่งนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่พบรายการบิดาและมารดา
เด็กชายบุญทิ้งย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 (2) จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าบิดาและมารดาเป็น
คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เป็นต้น
2. บุคคลที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง ได้แก่ บุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติ ได้แก่ (1) มีบดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าว และ (2) ในขณะทีบ่ คุ คลนัน้ เกิด บิดาหรือมารดา คนใดคนหนึง่
หรือทั้งสองคนเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยกล่าวคือ ไม่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือ
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว ตัวอย่างเช่น เด็กชายวิษณุ เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของนายเหงียนวัน ชนกลุม่ น้อย
กลุ่มเวียดนามอพยพ มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 กับนางเสี่ยงฟาง เป็นกลุ่มจีนฮ่ออพยพ ที่ได้รับใบส�ำคัญถิ่น
ที่อยู่ มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 เด็กชายวิษณุ ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง
เนือ่ งจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวโดยบิดาไม่สทิ ธิอาศัยถาวรในประเทศไทย หรือกรณีของเด็กหญิงหงส์ผงิ
เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของนายเหมาเคอะ สัญชาติจีนไต้หวันถือหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
กับนางวารีเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่รอการพิสูจน์สัญชาติ เด็กหญิงหงศ์ผิงไม่ได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดตามาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง เนื่องจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิอาศัยถาวร
ในประเทศไทย เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป

ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6

ขอแสดงความนับถือ
(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
อธิบดีกรมการปกครอง
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สรุปข้อวินิจฉัยเรื่องสัญชาติของบุคคล
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(1) กรณีบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
กรณี สถานการณ์ของบิดาและมารดาขณะเกิด
ช่วงเวลาที่เด็กเกิด
ที่ สัญชาติบิดา การสมรส สัญชาติมารดา
1
2
3
4

5
6

7
8

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

จดทะเบียน
ไม่จด
จดทะเบียน
ไม่จด

จดทะเบียน
ไม่จด

ต่างด้าว
(มีใบ)

จดทะเบียน

ต่างด้าว
(มีใบ)

ไม่จด

ไทย
ไทย
ต่างด้าว
(มีใบ)
ต่างด้าว
(มีใบ)

ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)

ไทย
ไทย

สัญชาติเด็ก

ข้อกฎหมาย

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) / มาตรา10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) แบบมีเงื่อนไข
ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์
ตามมาตรา 7 วรรคสอง
หรือได้ตามมาตรา 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

(กฎหมายมาตราเดียวกัน)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) แบบมีเงื่อนไข
ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์
ตามมาตรา 7 วรรคสอง
หรือได้ตามมาตรา 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

(กฎหมายมาตราเดียวกัน)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) / มาตรา 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) / มาตรา 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

208

(1) กรณีบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ต่อ)
กรณี สถานการณ์ของบิดาและมารดาขณะเกิด
ช่วงเวลาที่เด็กเกิด
ที่ สัญชาติบิดา การสมรส สัญชาติมารดา
9
10
11
12
13

14

15

16

17

18

ต่างด้าว
(7 ทวิ)

จดทะเบียน

ต่างด้าว
(7 ทวิ)

ไม่จด

ต่างด้าว
(มีใบฯ)

จดทะเบียน

ต่างด้าว
(มีใบฯ)

ไม่จด

ต่างด้าว
(มีใบฯ)

จดทะเบียน

ต่างด้าว
(มีใบฯ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)

ไม่จด

จดทะเบียน

ไม่จด

จดทะเบียน

ไม่จด

ไทย
ไทย
ต่างด้าว
(มีใบฯ)
ต่างด้าว
(มีใบฯ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(มีใบฯ)
ต่างด้าว
(มีใบฯ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)
ต่างด้าว
(7 ทวิ)

สัญชาติเด็ก

ข้อกฎหมาย

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) / มาตรา 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1) / มาตรา 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ. 35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (2)

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (2)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (2)

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยตามมาตรา 7
ทวิ วรรคสอง

ประกาศ มท.
6 มิ.ย. 38

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไม่ได้ไทย

มาตรา 7 ทวิ

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยหลังการเกิด

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไม่ได้ไทย

มาตรา 7 ทวิ

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยหลังการเกิด

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไม่ได้ไทย

มาตรา 7 ทวิ

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยตามมาตรา 7
ทวิ วรรคสอง

ประกาศ มท.
6 มิ.ย. 38

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไม่ได้ไทย

มาตรา 7 ทวิ

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยหลังการเกิด

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไม่ได้ไทย

มาตรา 7 ทวิ

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยหลังการเกิด

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไม่ได้ไทย

มาตรา 7 ทวิ
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(1) กรณีบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ต่อ)
กรณี สถานการณ์ของบิดาและมารดาขณะเกิด
ช่วงเวลาที่เด็กเกิด
ที่ สัญชาติบิดา การสมรส สัญชาติมารดา

สัญชาติเด็ก

ข้อกฎหมาย

ไทยตามมาตรา 7
ทวิ วรรคสอง

ประกาศ มท.
6 มิ.ย.38

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

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

19 ถูกถอนไทย จดทะเบียน
หรือไม่ได้ไทย
ตาม ปว.337

ต่างด้าว
(7 ทวิ)

ก่อน 26 ก.พ.35

20 ถูกถอนไทย
หรือไม่ได้ไทย
ตาม ปว.337

ไม่จด

ต่างด้าว
(7 ทวิ)

ก่อน 28 ก.พ.51

ไทยหลังการเกิด

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

21

ต่างด้าว
(7 ทวิ)

จดทะเบียน

ถูกถอนหรือ
ไม่ได้ไทยตาม
ปว.337

ก่อน 28 ก.พ.51

ไทยหลังการเกิด

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

22

ต่างด้าว
(7 ทวิ)

ไม่จด

ถูกถอนหรือ
ไม่ได้ไทยตาม
ปว.337

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทยตามมาตรา 7
ทวิ วรรคสอง

ประกาศ มท.
6 มิ.ย.38

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

มาตรา 23
(ฉ.4) 2551

(2) กรณีบุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย
กรณี สถานการณ์ของบิดาและมารดาขณะเกิด
ช่วงเวลาที่เด็กเกิด
ที่ สัญชาติบิดา การสมรส สัญชาติมารดา
1
2

3

ไทย
ไทย

ไทย

จดทะเบียน
ไม่จด

จดทะเบียน

ไทย
ไทย

อื่นๆ

สัญชาติเด็ก

ข้อกฎหมาย

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1) /
มาตรา 10

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1)

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1)
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(2) กรณีบุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย (ต่อ)
กรณี สถานการณ์ของบิดาและมารดาขณะเกิด
ช่วงเวลาที่เด็กเกิด
ที่ สัญชาติบิดา การสมรส สัญชาติมารดา
4

ไทย

ไม่จด

อื่นๆ

สัญชาติเด็ก

ข้อกฎหมาย

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7 (1) แบบมี
เงื่อนไขต้องผ่านพิสูจน์
ความสัมพันธ์ตามมาตรา 7
วรรคสอง

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

(กฎหมายมาตราเดียวกัน)

5

ไทย

ไม่จด

อื่นๆ

ตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบัน

ไม่ได้ไทย

ถ้าไม่ผ่านการพิสูจน์
ความสัมพันธ์การเป็นบิดา
และบุตร

6

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7(1) / มาตรา10

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7(1)

ก่อน 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7(1) / มาตรา10

ตั้งแต่ 26 ก.พ.35

ไทย

มาตรา 7(1)

7

อื่นๆ

ไม่จด

ไทย

จัดท�ำโดย...ฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
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ที่ มท 0309.1/ ว 84
			

ส�ำนักทะเบียนกลาง
ถนนล�ำลูกกา ปท. 12150
23 สิงหาคม 2551

เรื่อง	หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย	ประกาศส�ำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรอง
การเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ฯลฯ
ด้วยมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 บัญญัติให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้สญ
ั ชาติไทยหรือให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้ และบุคคลทีม่ เี หตุจำ� เป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด ให้ยนื่ ค�ำขอ
หนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนด ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็น
ไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ส�ำนักทะเบียนกลางได้ออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธกี ารในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้โดยมีสาระส�ำคัญพอสรุป ดังนี้
1. บุคคลที่จะขอหนังสือรับรองการเกิดใหม่ได้แก่ ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด
หรือแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่มีสูติบัตรและส�ำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดส�ำเนาทะเบียนคนเกิดให้ได้
2. สถานที่ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองการเกิด ก�ำหนดให้ผู้ขอยื่นค�ำขอที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือ
ส�ำนักทะเบียนท้องถิน่ แห่งทีผ่ ขู้ อเกิด หรือมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน หรือมีภมู ลิ ำ� เนาอยูป่ จั จุบนั โดยต้องมีหลักฐาน
ประกอบค�ำขอ ได้แก่ ส�ำเนาทะเบียนบ้านไม่ว่าจะเป็นฉบับที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักหรือไม่ก็ได้
หรือส�ำเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38/1 ท.ร.38 ข เป็นต้น และหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทย
พร้อมทั้งจะต้องมีพยานบุคคลให้การรับรอง
3. ให้นายทะเบียนผูร้ บั ค�ำขอหนังสือรับรองการเกิด เช่น ผูช้ ว่ ยนายทะเบียนอ�ำเภอ ผูช้ ว่ ยนายทะเบียน
ท้องถิน่ รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
เป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
4. หนังสือรับรองการเกิดให้เป็นไปตามแบบ ท.ร.20/1 โดยจะต้องจัดท�ำขึน้ เป็น 2 ตอน มอบตอนที่ 1
ให้ผขู้ อ ส่วนตอนที2่ (คูฉ่ บับ) ให้เก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน และให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนคุมการออกหนังสือ
รับรองการเกิดให้มีรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้
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5. กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นไม่อนุญาตตามค�ำขอ ให้แจ้งผู้ขอหนังสือรับรอง
การเกิดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สิทธิในการโต้แย้งหรือแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิ
ในการอุทธรณ์ค�ำสั่งของนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ การอุทธรณ์และพิจารณาการอุทธรณ์
ค�ำสั่งของนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกีย่ วกับการโต้แย้งหรือแสดงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำ� สัง่ ของนายทะเบียน พ.ศ. 2551
ส�ำนักทะเบียนกลางจึงขอให้สำ� นักทะเบียนจังหวัดและส�ำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งส�ำนักทะเบียน
อ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบศึกษา ท�ำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามประกาศ
ส� ำ นั ก ทะเบี ย นกลางดั ง กล่ า วโดยเคร่ ง ครั ด ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ค� ำ ขอหนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด ให้ ใช้ ค� ำ ร้ อ งเกี่ ย วกั บ
งานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31 ข้อ8) รวมทั้งขอให้แจ้งก�ำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนทราบว่าการขอ
หนังสือรับรองการเกิดดังกล่าวกฎหมายมิได้ก�ำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง

					

ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร 0-2791-7313-6
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ประกาศส�ำนักทะเบียนกลาง

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2551
_________________
โดยที่ ก ฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรก� ำ หนดให้ ก รณี ที่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ให้ สั ญ ชาติ ไ ทยแก่
กลุ่มบุคคลใด หรือให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจ�ำเป็นอื่น และบุคคลดังกล่าว
มีความจ�ำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด ให้บุคคลดังกล่าวยื่นค�ำขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 56
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดไว้ ดังต่อไปนี้
1. บุคคลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่มสี ตู บิ ตั รหรือสูตบิ ตั ร
ช�ำรุดสูญหายและส�ำนักทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถคัดส�ำเนาสูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิดได้ หากมีความจ�ำเป็น
ต้องขอหนังสือรับรองการเกิดให้ยนื่ ค�ำขอต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ณ ส�ำนักทะเบียนแห่ง
ทีผ่ นู้ นั้ เกิด หรือมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน หรือมีภมู ลิ ำ� เนาอยูป่ จั จุบนั พร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิว้ จ�ำนวน 2 รูป
ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38 ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก หรือ ท.ร.38 ข เป็นต้น
และหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้น
ทะเบียนทหาร) ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
เป็นเด็กทีม่ อี ายุไม่เกินสิบห้าปีบริบรู ณ์ ให้บดิ าหรือมารดาหรือผูป้ กครองทีอ่ ปุ การะเลีย้ งดูเด็กเป็นผูย้ นื่ ค�ำขอแทน
2. เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ ค� ำ ขอหนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานจากผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอแล้ ว
ให้นายทะเบียนออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจใช้วิธีการคัดส�ำเนาค�ำขอดังกล่าวแล้วลงชื่อ
นายทะเบียนรับรองส�ำเนาเอกสารเพือ่ ใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับเรือ่ งจากผูย้ นื่ ค�ำขอก็ได้ และให้ดำ� เนินการ ดังนี้
		 2.1 ให้ตรวจสอบหลักฐานการมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและสอบสวน
ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่าผูย้ นื่ ค�ำขอหนังสือรับรองการเกิดเป็นบุคคลคนเดียวกับผูม้ ชี อื่ ในเอกสารทะเบียนราษฎรหรือไม่
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		 2.2 สอบสวนผูย้ นื่ ค�ำขอให้ปรากฏรายละเอียดเกีย่ วกับบิดามารดา สัญชาติของบิดามารดา สถานทีเ่ กิด
(ถ้ามี) จ�ำนวนพีน่ อ้ งร่วมบิดามารดาและทีอ่ ยูป่ จั จุบนั แล้วให้ผยู้ นื่ ค�ำขอลงลายมือชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือในบันทึก
การสอบสวนต่อหน้านายทะเบียนที่ท�ำการสอบสวนและพยานอย่างน้อย 2 คน
		 2.3 สอบสวนบิดามารดาผู้ให้ก�ำเนิดหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูของผู้ขอรับหนังสือรับรอง
การเกิด (ถ้ามี) และพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองเรื่องสถานที่เกิด และประวัติความเป็นมาของบิดา
และมารดาผู้ให้ก�ำเนิดของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
		 พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ หมายถึง ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและต้องมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้าน มีฐานะมัน่ คง เป็นทีเ่ คารพนับถือของประชาชนในท้องถิน่ มีทอี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่งชัดเจน และรูจ้ กั คุน้ เคย
กับครอบครัวผู้ยื่นค�ำขอเป็นอย่างดี เป็นผู้รู้เห็นการเกิดหรือสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เกิดของผู้ขอ
หนังสือรับรองการเกิด ถ้าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการบ�ำนาญต้องด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับ 3 หรือเทียบเท่าระดับ 3 ขึ้นไป หรือก�ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
		 2.4 ในกรณีผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดมีถิ่นที่เกิดในเขตพื้นที่ส�ำนักทะเบียนอื่นและผู้ขอไม่อาจ
น�ำพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลมาให้นายทะเบียนทีร่ บั ค�ำขอสอบสวนได้ ให้นายทะเบียนทีร่ บั ค�ำขอส่งประเด็น
ไปให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสอบสวนแทน เมื่อด�ำเนินการเสร็จ
แล้วให้ส่งหลักฐานและบันทึกการสอบสวนไปยังส�ำนักทะเบียนที่รับค�ำขอ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นดังกล่าวด�ำเนินการตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากส�ำนักทะเบียนที่ร้องขอ และหากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจด�ำเนินการนั้นภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
		 2.5 ให้ผู้ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองการเกิดน�ำพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องไปให้นายทะเบียนตรวจสอบและสอบสวนภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค�ำขอ
		 2.6 เมื่อผู้ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองการเกิดได้น�ำพยานเอกสาร พยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องเสนอต่อนายทะเบียนและได้ดำ� เนินการตาม 2.1 ถึง 2.4 แล้ว ให้นายทะเบียนรวบรวมค�ำขอและพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนได้รับพยานหลักฐานครบถ้วน
		 นายทะเบียนผู้ท�ำการสอบสวนตาม 2.2 2.3 และ 2.4 หมายถึง นายทะเบียนอ�ำเภอนายทะเบียน
ท้องถิน่ ผูช้ ว่ ยนายทะเบียนอ�ำเภอทีน่ ายทะเบียนอ�ำเภอมอบหมาย และผูช้ ว่ ยนายทะเบียนท้องถิน่ ทีน่ ายทะเบียน
ท้องถิ่นมอบหมาย
3. เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของพยานเอกสารและ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคลแล้ว ให้พจิ ารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนตาม 2.6
4. กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ขอน่าเชื่อ
ได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ให้ออกหนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.20/1 ท้ายประกาศนี้
ให้ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.20/1 ให้นายทะเบียนจัดท�ำเป็น 2 ตอนมีรายการเหมือนกัน
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โดยตอนที่ 1 มอบให้แก่ผู้ขอ ส่วนตอนที่ 2 ให้เก็บรักษาไว้ที่ส�ำนักทะเบียน สามารถตรวจสอบและคัดรับรอง
ส�ำเนาได้ ทั้งนี้ให้นายทะเบียนจัดท�ำทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรองการเกิดไว้เป็นหลักฐานและลงรายการ
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
5. กรณี น ายทะเบี ย นอ� ำ เภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น ว่ า พยานหลั ก ฐานของผู ้ ข อ
ไม่เพียงพอทีจ่ ะยืนยันได้วา่ เป็นผูท้ เี่ กิดในราชอาณาจักรไทย ให้นายอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ สัง่ ไม่อนุญาต
แล้วแจ้งค�ำสัง่ ดังกล่าวให้ผขู้ อหนังสือรับรองการเกิดเป็นหนังสือภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ คี ำ� สัง่ โดยให้ระบุเหตุผล
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ดลุ พินจิ ของนายทะเบียน สิทธิในการอุทธรณ์ การยืน่ ค�ำอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย
การอุทธรณ์คำ� สัง่ ของนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ต้องท�ำเป็นหนังสือโดยระบุขอ้ โต้แย้ง
และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย
6. การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งของนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551
			

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
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ท.ร.20/1

หนังสือรับรองการเกิด

เลขที่ ....(ล�ำดับที่)...../......(ปี...พ.ศ.)....
ส�ำนักทะเบียน....................................
		
รหัสส�ำนักทะเบียน.............................
ด้วย นาย/นาง/นางสาว ............................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.....................................
ได้ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองการเกิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
ชือ่ .......................................ชือ่ สกุล..................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.....................................
สัญชาติ.......เกิดวันที่.....(ระบุวันเดือนปี พ.ศ. ที่เกิด).... สถานที่เกิด.....(ระบุสถานที่เกิด บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ).....เป็นบุตรคนที่......ในจ�ำนวนบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันจ�ำนวน......คน
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...............(ระบุบา้ นเลขที่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติของผู้ขอ).................................
ส่วนที่ 2 บิดาของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
ชือ่ .......................................ชือ่ สกุล..................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.....................................
สัญชาติ...............เกิดวันที่.....(ระบุวันเดือนปี พ.ศ.ที่เกิด).....สถานภาพบุคคล.......(ระบุยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต).........
ส่วนที่ 3 มารดาของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
ชือ่ .......................................ชือ่ สกุล..................................เลขประจ�ำตัวประชาชน.....................................
สัญชาติ...............เกิดวันที่.....(ระบุวันเดือนปี พ.ศ.ที่เกิด).....สถานภาพบุคคล.......(ระบุยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต)........
ส่วนที่ 4 พยานหลักฐานที่น�ำมาแสดงต่อนายทะเบียน อาทิ
พยานเอกสาร (ระบุ)................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
พยานบุคคล ได้แก่
1. ชือ่ .....................................ชือ่ สกุล..................................เลขประจ�ำตัวประชาชน..................................
สัญชาติ...............เกิดวันที.่ ....(ระบุวนั เดือนปี พ.ศ.ที่ เกิด)........เกีย่ วข้องกับผูข้ อในฐานะเป็น................................
2. ชือ่ .....................................ชือ่ สกุล..................................เลขประจ�ำตัวประชาชน..................................
สัญชาติ...............เกิดวันที.่ ....(ระบุวนั เดือนปี พ.ศ. ทีเ่ กิด)........เกีย่ วข้องกับผูข้ อในฐานะเป็น................................
ค�ำสั่งนายทะเบียน
นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาหลักฐานแล้ว จึงออกหนังสือฉบับนี้ให้ผู้ขอเมื่อวันที่..........................
ลงชื่อ............................................................
ปิดรูปถ่ายของผู้ขอ
		
(..........................................................)
ขนาด 2 นิ้ว
นายทะเบียนอ�ำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
แล้วให้
ลงชื่อ....................................................... ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด
นายทะเบี
ย
น
		 (.......................................................)
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ด่วนมาก

ที่ มท 0309.1/ว 1587
			

กระทรวงมหาดไทย			
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
22 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตร 23 แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
				 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
			 2.	ตารางการวินจิ ฉัยคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รบั สัญชาติไทยตามมาตร 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 บัญญัติให้บุคคลที่เคยมีสัญชาติไทย
เพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ข้อ 1
และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ข้อ 2
รวมถึ ง บุ ต รของบุคคลดังกล่าวที่เ กิดในราชอาณาจั ก รไทยก่ อ นวั นที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้ บัง คั บ (เกิ ด ก่ อ น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551) และไม่ได้รับสัญชาติไทยตามมาตร 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลผู้น้ันอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกัน
โดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผูม้ คี วามประพฤติดี หรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมหรือประเทศไทย
ให้ได้สญ
ั ชาติไทยตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ โดยให้ผมู้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวยืน่ ค�ำขอลงรายการสัญชาติใน
เอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิล�ำเนา
ในปัจจุบันเมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เป็นต้นไป
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอลงรายการ
สัญชาติไทยของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละขอให้จงั หวัดและ
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กรุงเทพมหานครแจ้งอ�ำเภอ ส�ำนักงานเขต ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่
รับผิดชอบถือปฏิบัติ ดังนี้
1. บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่
		 (1) ผู้ที่เกิดในประเทศไทยและเคยมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 กล่าวคือ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 โดยมีบิดาและมารดา
เป็ น คนต่ า งจั ง หวั ด และบิ ด าที่ ช อบด้ ว ยกฏหมาย หรื อ มารดา (กรณี ไ ม่ ป รากฏบิ ด าที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย)
เป็นคนต่างด้วยทีไ่ ด้รบั ผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย หรือได้รบั อนุญาตให้เข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง
		 (2) ผู้ที่เคยเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 กล่าวคือ เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535
(เกิดก่อนพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ) โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
และบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดา (กรณีไม่ปรากฎบิดาที่ชอบด้วยกฏหมาย) เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับ
ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
		 (3) บุตรของบุคคลตาม (1) และ (2) ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
เฉพาะบุคคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด รายละเอียดปรากฏตามตารางวินิจฉัยที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้
บุคคลตาม (1) – (3) จะต้องมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่มี
เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนบ้าน ใบรับแจ้งการย้าย
ที่อยู่ หรือทะเบียนประวัติราษฎร เช่น ท.ร. 38 ท.ร. 38 ก เป็นต้น และหากผู้ยื่นค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยมี
เอกสารการทะเบียนราษฎรอืน่ มาแสดง เช่น บัญชีสำ� มะโนครัว ใบรับแจ้งการเกิด หนังสือรับรองการเกิด เป็นต้น
หรือเอกสารราชการอืน่ ซึง่ เจ้าพนักงานได้จดั ท�ำขึน้ จากหลักฐานการทะเบียนราษฎร ให้สำ� นักทะเบียนท�ำหนังสือ
หารือส�ำนักทะเบียนกลางเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
2. การยืน่ ค�ำขอลงรายการสัญชาติไทย ให้ใช้คำ� ขอตามแบบทีส่ ง่ มาพร้อมนี้ โดยให้ผขู้ อลงรายการสัญชาติไทย
ยื่นค�ำขอต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ ส�ำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือมีภมู ลิ ำ� เนาอยูป่ จั จุบนั พร้อมด้วยหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เอกสารการทะเบียนราษฎรหลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็น
ผู้ที่เกิดในประเทศไทย และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการรับราชการทหาร หลักฐาน
การเสียภาษี หนังสือรับรองการท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการหรือสังคมซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ทีร่ ฐั ให้การรับรอง ใบส�ำคัญถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น ทัง้ นี้ ถ้าผูข้ อลงรายการสัญาชาติไทย
เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กเป็นผู้ยื่นค�ำขอแทน
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3. เมื่อนายทะเบียนได้รับค�ำขอพร้อมหลักฐานตามข้อ 2 แล้วให้ด�ำเนินการ ดังนี้
		 3.1 ให้ตรวจสอบหลักฐานการมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและสอบสวน
ให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในเอกสารการทะเบียนราษฎรและ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญญาไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3)
		 3.2 สอบสวนผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอลงรายการสั ญ ชาติ ไ ทยให้ ป รากฏรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บิ ด ามารดา
สัญชาติของบิดามารดา สถานที่เกิด จ�ำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาและที่อยู่บัจจุบัน รวมถึงความเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข โดยเฉพาะประเด็นนี้ ให้นายทะเบียนบันทึก
ถ้อยค�ำไว้ในบันทึกการสอบสวน (ปค.14) ด้วยข้อความว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะประพฤติตน
เป็นพลเมืองดีภายใต้กฎหมายของประเทศไทยตลอดไป หากไม่เป็นไปตามทีป่ ฏิญาณไว้นี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอน
สัญชาติไทยของข้าพเจ้า” แล้วให้ผอู้ นื่ ยืน่ ค�ำขอลงลายมือชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือก�ำกับข้อความดังกล่าวในบันทึก
การสอบสวนต่อหน้านายทะเบียนและพยานอย่างน้อย 2 คน
		 3.3 สอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองเรื่องการมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็น
หลักแหล่งอยูจ่ ริงติดต่อกันในประเทศไทย และเรือ่ งการมีความประพฤติหรือการท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมของ
ผู้ยื่นค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
			 3.3.1 กรณีผู้ยื่นค�ำขอมีชื่อและรายการบุคคล และเลขประจ�ำตัวประชาชนชน 13 หลัก
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 หรือ ท.ร. 14) อยู่ก่อนแล้ว ให้สอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรองจ�ำนวน 3 คน
			 3.3.2 กรณีผู้ยื่นค�ำขอไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
แต่มีหลักฐานทะเบียนประวัติราษฎรที่มีเลขประตัวประชาชนหรือเอกสารราชการ เช่น หลักฐานการศึกษา
หลักฐานการรับราชการทหาร หลักฐานการเสียภาษีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น ให้สอบสวนพยานบุคคล
ผู้น่าเชื่อถือรับรองจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
			 3.3.3 กรณี ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นหรื อ เอกสารการทะเบี ย นราษฎรฉบั บ ที่ ไ ม่ มี
เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีหลักฐานเอกสารราชการ ให้สอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
			 3.3.4 กรณีผู้ยื่นค�ำขอเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้สอบสวนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ที่อุปการะเลี้ยงดูผู้นั้น และพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือจ�ำนวนไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือหมายถึง
ผูท้ มี่ ชี อื่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านซึง่ มีฐานะมัน่ คง เป็นทีเ่ คารพนับถือของประชาชนในท้องถิน่ มีทอี่ ยูใ่ น
ท้องถิน่ นัน้ เป็นประจ�ำมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และรูจ้ กั คุน้ เคยกับผูย้ นื่ ค�ำขอเป็นอย่างดี ถ้าเป็นข้าราชการต้องเป็น
ข้าราชการตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงานของรัฐที่ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าสัญญาบัตร
ถ้าเป็นข้าราชการบ�ำนาญต้องเคยเป็นข้าราชการไม่ต�่ำกว่าชั้นตรีหรือเคยเป็นทหารตั้งแต่สัญญาบัตร
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4. เมือ่ นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ค�ำขอ
และด�ำเนินการตามข้อ 3 แล้ว ให้รวบรวมหลักฐานทัง้ หมดพร้อมความเห็นเสนอนายอ�ำเภอหรือผูอ้ ำ� นวยการเขต
แล้วแต่กรณีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น กรณีนายอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการเขตพิจาณาเห็นว่าผู้ขอไม่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตามกฏหมาย
ก�ำหนดหรือพยานหลักฐานของผู้ขอไม่ถูกต้องครบถ้วนและมีค�ำสั่งไม่อนุมัติ ให้นายอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการเขต
แล้วแต่กรณีแจ้งผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีค�ำสั่ง
โดยให้ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิในการอุทธรณ์ค�ำสั่งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบด้วย
และให้ส่งเรื่องเดิมนายทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้นายทะเบียนด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�ำ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 102 โดยอนุโลม ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 8 กลุม่ บุคคลที่ 73
(8 xxxx 73xxx xx x) และให้หมายเหตุเพิม่ เติมในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและส�ำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านว่า
“บุคคลล�ำดับที่ ... ได้สัญชาติไทยโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” แล้ว
ลงลายนิ้วมือชื่อนายทะเบียนพร้อมวัน เดือน ปีก�ำกับไว้ทุกรายส�ำหรับวิธีการใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน
กลุ่มบุคคลที่ 73 นั้น ให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นรายงานขอเลขจากส�ำนักทะเบียนกลาง
โดยเมื่อนายอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรายใดได้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านฯ
ของผู้นั้นเก็บติดกับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ ส่วนค�ำขอที่เป็นต้นฉบับใหส่งไปยังส�ำนักทะเบียนกลางเพื่อเป็น
ข้อมูลในการก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชน โดยส�ำนักทะเบียนกลางจะส่งเลขดังกล่าวให้ส�ำนักที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
		 6. การได้สัญชาติไทยของบุคคลต่างๆ ตามมาตร 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เป็นการได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา
ดังนั้น กรณีที่ผู้ที่ได้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 ประสงค์จะขอแก้ไขรายการสัญชาติ
ในสูตบิ ตั ร จากสัญชาติอนื่ หรือไม่ได้สญ
ั ชาติไทยเป็นสัญชาติไทย นายทะเบียนไม่อาจด�ำเนินการแก้ไขได้เนือ่ งจาก
รายการดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงขณะทีบ่ คุ คลนัน้ เกิด อย่างไรก็ตามนายทะเบียนสามารถบันทึกเพิม่ เติมในสูตบิ ตั ร
และทะเบียนคนเกิดได้ว่า “นาย/นางสาว/นาง.....ได้สัญชาติไทยโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นเลข 8 xxxx 73xxx xx x เมื่อวันที่ ...” แล้ว
ให้ลงลายมือชื่อนายทะเบียนและ วันเดือนปีก�ำกับไว้
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7. เนื่องจากการให้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบั บุคคลทีเ่ คยมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดแต่ถกู ถอดสัญชาติและบุคคลทีเ่ กิด
ในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยผลของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
โดยกฎหมายก�ำหนดให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป จึงให้นายอ�ำเภอและผู้อ�ำนวยการเขตต้องพิจารณาอนุมัติ
ด้วยตัวเองด้วยความรอบคอบ รวดเร็วและเป็นธรรม มิให้มกี ารเรียกพยานหลักฐานทีเ่ กินความจ�ำเป็น หรือแสวงหา
หรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอันขาด หากปรากฏการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวและผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลความจริงตามการร้องเรียน ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเฉียบขาดด้วย
จึงเรียนมาเพื่อด�ำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศ์โพยม วาศภูติ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร 0-2791-7313-6
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ตารางการวินิจฉัยคุณสมบัติของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ก. กรณีบุคคลที่ถูกถอดถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ช่วงเวลา
ที่เกิด

รายการของบิดาและมารดา

กลุ่มที่

สถานที่เกิด

1

ในราชอาณาจักร

2

ในราชอาณาจักร

ก่อนวันที่
14 ธันวาคม 2515

ต่างด้าว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับการผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

3

ในราชอาณาจักร

ก่อนวันที่
14 ธันวาคม 2515

ต่างด้าว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

บิดา

ก่อน
ต่างด้าว
วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย
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สถานะ
การสมรส

มารดา

ไม่จดทะเบียน ต่างด้าว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1)	ได้รับผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง
จดทะเบียน ต่างด้าว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ที่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย

จดทะเบียน/ ต่างด้าว
ไม่จดทะเบียน ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

สถานะตาม
ปว. 337
ถูกถอน
สัญชาติ

ถูกถอน
สัญชาติ

ถูกถอน
สัญชาติ

ตารางการวินิจฉัยคุณสมบัติของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ข. กรณีบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 337
ช่วงเวลา
ที่เกิด

รายการของบิดาและมารดา

กลุ่มที่

สถานที่เกิด

1

ในราชอาณาจักร

ระหว่าง
วันที่ 14 ธันวาคม 2515
ถึง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535

2

ในราชอาณาจักร

ระหว่าง
ต่างด้าว
วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
ถึง
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

3

ในราชอาณาจักร

ระหว่าง
ต่างด้าว
วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
ถึง
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

บิดา

สถานะ
การสมรส

ต่างด้าว
ไม่จดทะเบียน
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย
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มารดา
ต่างด้าว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

สถานะตาม
ปว. 337
ไม่ได้
สัญชาติไทย

จดทะเบียน ต่างด้าว
ไม่ได้
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
สัญชาติไทย
1) มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ
2) มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว หรือ
3) เกิดในประเทศไทย

จดทะเบียน/ ต่างด้าว
ไม่จดทะเบียน ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับผ่อนผันให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ หรือ
2) ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

ไม่ได้
สัญชาติไทย

ตารางการวินิจฉัยคุณสมบัติของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ค. กรณีบุตรของบุคคลที่ถูกถอดถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. 337
กลุ่มที่ สถานที่เกิด
1

ในราชอาณาจักร

ช่วงเวลา
ที่เกิด

รายการของบิดาและมารดา
สถานะ
การสมรส

บิดา

มารดา

สถานะตาม
ปว. 337

ระหว่าง
ถูกถอน
ไม่จดทะเบียน
ต่างด้าว
เกิดก่อน
วันที่ 14 ธันวาคม 2515 หรือไม่ได้สัญชาติไทย (เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2535
ถึง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535) 1) ได้รบั ผ่อนผันให้อยู่ ไม่ได้ไทยตาม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
ในราชอาณาจักร ปว. 337 เกิดตั้งแต่
เป็นกรณีพิเศษ 26 กุมภาพันธ์ 2535
ไม่ได้ไทยตาม
หรือ
2) ได้รบั อนุญาตให้อยู่ มาตรา 7 ทวิ
ในราชอาณาจักร
วรรคหนึง่
เป็นการชั่วคราว
หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

2 ในราชอาณาจักร

ต่างด้าว
จดทะเบียน (เฉพาะผู้ที่เกิด
ระหว่าง
ถูกถอนหรือ
วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้ ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ไม่ได้สัญชาติไทย
1) ได้รบั ผ่อนผันให้อยู่
2535)
ถึง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
ในราอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ
หรือ
2) ได้รบั อนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว
หรือ
3) หลบหนีเข้าเมือง

3 ในราชอาณาจักร

ระหว่าง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535
ถึง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

ถูกถอน
หรือไม่ได้
สัญชาติไทย

จดทะเบียน/
ไม่จดทะเบียน
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ถูกถอนหรือ
ไม่ได้สัญชาติไทย

เกิดก่อน
26 กุมภาพันธ์ 2535
ไม่ได้ไทยตาม
ปว. 337
เกิดตั้งแต่
26 กุมภาพันธ์ 2535
ไม่ได้ไทยตาม
มาตรา 7 ทวิ
วรรคหนึ่ง

ไม่ได้ไทย
ตามมาตรา 7 ทวิ
วรรคหนึ่ง

ด้านหน้า

ปิดรูปถ่ายของผู้ขอ
ลงรายการสัญชาติไทย
ขนาด 4 x 6 ซ.ม.

แบบค�ำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เขียนที่ ...................................................
วันที่ ...............เดือน ................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า.................................ชือ่ สกุล..................................... เลขประจ�ำตัวประชาชน..............................
วันเดือนปีเกิด.................................สัญชาติ...............................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...................ตรอก/ซอย.......................
ถนน....................หมู.่ .............. ต�ำบล/แขวง............................ อ�ำเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................
บิดาชือ่ ................................................. สัญชาติ.................................เลขประจ�ำตัวประชาชน................................
มารดาชือ่ .............................................. สัญชาติ................................เลขประจ�ำตัวประชาชน................................
ขอยืน่ ค�ำขอต่อนายทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิน่ ......................................... เพือ่ ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้แก่ O ตัวข้าพเจ้าเอง O บุคคลอื่น ได้แก่
ข้าพเจ้า.................................ชือ่ สกุล..................................... เลขประจ�ำตัวประชาชน..............................
วันเดือนปีเกิด.................................สัญชาติ...............................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...................ตรอก/ซอย.......................
ถนน....................หมู.่ .............. ต�ำบล/แขวง............................ อ�ำเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................
บิดาชือ่ ................................................. สัญชาติ.................................เลขประจ�ำตัวประชาชน................................
มารดาชือ่ .............................................. สัญชาติ................................เลขประจ�ำตัวประชาชน................................
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะ.........................................................................................................................
พร้อมค�ำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารอื่นๆ มาด้วย คือ
O สูตบิ ตั ร เลขที่ ........................ลงวันที.่ ......................................ออกให้โดยส�ำนักทะเบียน...................................
O หนังสือรับรองสถานที่เกิด เลขที่ .................... ลงวันที่................................ออกให้โดย...................................
O ส�ำเนาทะเบียนบ้าน/ส�ำนักทะเบียนประวัติราษฎร เลขที่ ................................................................................
O เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นทัง้ หมดนัน้ เป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าผูข้ อลงรายการสัญชาติไทย
ตามค�ำขอฉบับนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หากปรากฏว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยเป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ซึ่งเป็นภัยต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนยกเลิกเพิกถอนค�ำขอฉบับนี้ แก้ไขรายการ
สัญชาติให้กลับสู่สถานะเดิมก่อนยื่นค�ำขอ และแจ้งความด�ำเนินคดีแก่ข้าพเจ้าได้

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นค�ำขอ
		
(.....................................................)
ลายพิมพ์นิ้วมือหัวแม่มือซ้าย
ลายพิมพ์นิ้วมือหัวแม่มือขวา
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอลงรายการ
ของผู้ขอลงสัญชาติไทย
ของผู้ขอลงสัญชาติไทย
(.....................................................) สัญชาติไทย

226

ด้านหลัง

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
1. ได้รับค�ำขอลงรายการสัญชาติไทย เมื่อวันที่ ................................................เวลา..................................น.
2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่แนบมาพร้อมค�ำขอกับที่แจ้งไว้ในค�ำขอแล้วปรากฏว่า
		 O ครบถ้วน		
O ไม่ครบถ้วน
(ลงชือ่ ) ...................................................... เจ้าหน้าที่
		 (.....................................................)
เสนอนายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขต....................................................
ได้ตรวจสอบค�ำขอ พยานหลักฐาน และสอบสวนพยานบุคคลตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนดแล้วเห็นว่า
O ผู้ขอมีคุณสมบัติที่จะได้รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.
		 สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เห็นควรด�ำเนินการให้
O ผู้ขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4)
		 พ.ศ. 2551 เนื่องจาก................................................................................................................................
		 ..................................................................................................................................................................
เห็นควรไม่ด�ำเนินการให้
O อื่นๆ ....................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ) ...................................................... เจ้าหน้าที่
		 (.....................................................)
ค�ำสั่งนายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขต
O อนุญาตตามค�ำขอ
O ไม่อนุญาต เพราะ.........................................................................................................................................
		 และให้แจ้งผู้ยื่นค�ำขอทราบ
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(ลงชือ่ ) ...................................................... เจ้าหน้าที่
(.....................................................)
วันที่ ......................................................

ด่วนมาก

ที่ มท 0309/ว 16260
			

กรมการปกครอง			
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
9 สิงหาคม 2560

เรื่อง	การขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและ
ไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทย
เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 3993 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบค�ำร้องขอให้พิจารณาความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก�ำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้
คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทย
เป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และประกาศ
กรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและการตรวจคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยฯ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และขอให้จังหวัดแจ้งอ�ำเภอ และส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งศึกษา
ท�ำความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักร
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงดังกล่าว ความละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
กรมการปกครอง ขอซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การขอมี สั ญ ชาติ ไ ทยตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมี
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ ทีม่ ใิ ช่ชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยถ้าคนกลุม่ นีย้ งั เรียนไม่จบปริญญาตรี
และไม่ใช่คนไร้รากเหง้า หากมีความประสงค์จะขอมีสญ
ั ชาติไทยจะต้องผ่านขัน้ ตอนการยืน่ เรือ่ งต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาเหตุความจ�ำเป็นที่ผู้นั้นจะต้องมีสัญชาติไทย
เสียก่อน และเมือ่ ได้รบั แจ้งผลการพิจารณาว่าผูน้ นั้ สามารถขอมีสญ
ั ชาติไทยได้แล้ว จึงจะเข้าสูข่ นั้ ตอนการยืน่ ค�ำขอ
มีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมการปกครองที่อ้างถึงข้างต้น ส�ำหรับแนวทาง
ปฏิบัติในการขอให้พิจาณาเหตุผลความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย
โดยนักเรียน นักศึกษาที่จะขอมีสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) มีบิดาและมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่การได้รับสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดานั้นไม่มีผล
ต่อการได้รับสัญชาติไทยของบุตร เช่น เด็กที่เกิดจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ต่อมาบิดาหรือมารดาของ
เด็กนัน้ ได้รบั อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย แต่การได้สญ
ั ชาติไทยของบิดาหรือมารดา
มีผลตามกฏหมาย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ภายหลังวันที่บุตรเกิด ท�ำให้บุตรยังคงไม่ได้รับสัญชาติไทย
เป็นต้น โดยนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึง
วันที่บุตรนั้นยื่นค�ำขอมีสัญชาติไทย
(2) เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของคนสัญชาติไทย (ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว) และได้
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยกับผูร้ บั บุตรบุญธรรมหรือครอบครัวของผูร้ บั บุตรบุญธรรมทีเ่ ป็นคนสัญชาติไทย เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) มีบดิ าหรือมารดาเป็นคนทีไ่ ด้รบั สัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด แต่การให้สญั ชาติไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยท�ำให้บุตรยังคง
ไม่ได้รับสัญชาติไทย เช่น เด็กที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประเภท 0 กลุ่ม 89
ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไร้สัญชาติ ต่อมาบิดาหรือมารดานั้นเรียนจบปริญญาตรีและได้รับสัญชาติไทย
ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยขณะยื่นเรื่องขอมีสัญชาติไทย บิดาหรือมารดา
คนดังกล่าวมีบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยอยู่ด้วย การได้สัญชาติไทยของบิดาหรือมารดากรณี
นีไ้ ม่สง่ ผลต่อบุตรทีเ่ กิดก่อนวันทีบ่ ดิ าหรือมารดาได้รบั สัญชาติไทย และมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวครอบคลุมเฉพาะ
ตัวบิดาหรือมารดาที่เรียนจบปริญญาตรีเท่านั้นโดยไม่รวมถึงบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยด้วย
กรณีนถี้ า้ บุตรทีก่ ำ� ลังศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาต้องการขอมีสญ
ั ชาติไทยสามารถยืน่ เรือ่ งให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเหตุความจ�ำเป็นได้ เป็นต้น
(4) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันหรือ
ประกวดผลงานในระดับนานาชาติหรือท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ
วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา หรือสาขาอื่นๆ โดยมีหนังสือรับรองเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา ผู้นั้นจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
(5) เป็นผู้ที่เคยท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย หรือมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประโยชน์
และนักเรียน นักศึกษา ผู้นั้นจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
(6) เป็นผู้ที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งบิดาหรือมารดามีสัญชาติหรือมีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่
โดยมีหนังสือปฏิเสธความเป็นคนสัญชาติของประเทศที่บิดาและหรือมารดามีสัญชาติจากสถานเอกอัครราชทูต
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สถานกงสุล หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ รียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ซึง่ ปฏิบตั งิ านด้านกงสุลของประเทศนัน้ หรือมีขอ้ เท็จจริง
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้นั้นเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบอ�ำนาจ
ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิจารณาเหตุความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทยของนักเรียนนักศึกษาที่เกิด
ในประเทศไทยและไม่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยมีบดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ ทีม่ ใิ ช่ชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์
และยังเรียนไม่จบปริญญาตรีแต่ประสงค์จะขอมีสญ
ั ชาติไทย โดยนักเรียน นักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาตามทะเบียนบ้าน
หรือทะเบียนประวัตอิ ยูใ่ นจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยนื่ เรือ่ งต่อนายอ�ำเภอท้องที่ ส่วนผูท้ มี่ ภี มู ลิ ำ� เนา
ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัตอิ ยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ให้ยนื่ เรือ่ งต่อผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการทะเบียน
เพื่อเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมการปกครองพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดแจ้งอ�ำเภอทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบทราบและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
		 1. เมื่อนายอ�ำเภอได้รับค�ำร้องขอให้พิจารณาความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทยของนักเรียน
นักศึกษาที่มีภูมิล�ำเนาตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติอยู่ในท้องที่อ�ำเภอ ตามแบบค�ำร้องที่ส่งมาพร้อม
หนังสือนี้ พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการต่างๆ
ในค�ำร้องและพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วออกใบรับตามแบบที่ส่งมานี้ให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน ถ้าพิจารณา
เห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวถึงข้างต้น ให้นายทะเบียนอ�ำเภอระบุความเห็นลงในค�ำร้องนั้นแล้วรวบรวม
ค�ำร้องและหลักฐานทั้งหมดส่งจังหวัดโดยเร็วเพื่อส่งต่อไปยังกรมการปกครอง (ส�ำนักบริหารการทะเบียน)
โดยให้อ�ำเภอส�ำเนาค�ำร้องและพยานหลักฐานจ�ำนวน 1 ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐานต้นเรื่องด้วย
		 2. การเรียกตรวจพยานหลักฐาน ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
2.1 กรณีผู้ร้องอ้างความจ�ำเป็นอันเนื่องมาจากการมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือ
การเป็นบุตรบุญธรรมของผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ให้พจิ ารณาจากพยานหลักฐานทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือ
มารดาและบุตร เช่น สูตบิ ตั ร หนังสือรับรองการเกิด ค�ำรับรองของพยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือ หรือทะเบียนรับบุตร
บุญธรรม แล้วแต่กรณี และหลักฐานการเป็นผู้มีสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดา
2.2 กรณีผรู้ อ้ งอ้างความจ�ำเป็นอันเนือ่ งมาจากสาเหตุอนื่ นอกจากข้อ 2.1 ให้พจิ ารณาจากพยาน
หลั ก ฐานของราชการ เช่ น ประกาศนี ย บั ต ร ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองที่ ส ่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งหากหลักฐานดังกล่าวออกให้โดยต่างประเทศจะต้องให้หน่วยงานของรัฐไทย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ออกหลักฐานนั้นให้การรับรองด้วย
			 2.3 การพิจารณาเรือ่ งการอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดให้ใช้การสอบพยานบุคคล
ที่เป็นญาติของผู้ร้องหรือบุคคลที่ร้องอาศัยอยู่ด้วย และบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งรู้จักความเป็นมาของผู้ร้องและอาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกับผู้ร้อง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และพิจารณาจากข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

230

		 3. นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้ยื่นค�ำร้องด้วยตนเอง ส่วนผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี
และผู้ที่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจยื่นค�ำร้องด้วยตนเองได้ ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นค�ำร้องแทนก็ได้
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้อ�ำเภอแจ้งส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
ทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ร้อยต�ำรวจโท
(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)
อธิบดีกรมการปกครอง
ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร 0-2791-7318-9
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แบบค�ำร้องขอให้พิจารณาความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย
เพื่อปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ค�ำร้องของที่.........................					

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ที่ประสงค์จะมี
1. ข้าพเจ้า....................................ชื่อสกุล......................................เลขประจ�ำตัวประชาชน..........................................
วันเดือนปีเกิด........................................อยู่บ้านเลขที่.............................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...............................
สถานที่เกิด (ระบุ) ......................................................................................มีหลักฐานการเกิดได้แก่
O สูติบัตร O หนังสือรับรองการเกิด ท.ร.20/1 O หนังสือรับรองสถานที่เกิด ออกให้โดย...........................................................
บิดาชื่อ................................................................เลขประจ�ำตัวประชาชน...............................สัญชาติ...........................................
มารดาชื่อ.............................................................เลขประจ�ำตัวประชาชน..............................สัญชาติ............................................
ก�ำลังศึกษาในระดับ....................ชั้น/ปี................ชื่อสถานศึกษา.......................................ตั้งอยู่ที่.................................................
ขอยื่นค�ำร้องต่ออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอให้พิจารณาความจ�ำเป็นที่ข้าพเจ้าต้องมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 โดยมีเหตุผล ดังนี้
O มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามหลักฐาน .................................................................................................
O เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชาติไทย ตามทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เลขที่.................ออกให้โดย...........................
O เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ในเรื่อง...................................................ตามหนังสือรับรองของ.....................
O เป็นตัวแทนของส่วนราชการ (ระบุชื่อ)...................................ไปสร้างชื่อเสียงหรือท�ำประโยชน์ในเรื่อง...................
O ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ ตามหลักฐานของสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือหน่วยงาน.................................
พร้อมค�ำร้องนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จ�ำนวน..................ฉบับ
ส่วนที่ 2 ผู้ยื่นค�ำร้องแทน กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุต�่ำกว่า 15 ปี
2. ข้าพเจ้า................................................ชื่อสกุล.................................เลขประจ�ำตัวประชาชน....................................
วันเดือนปีเกิด....................................................อายุ..................ปี สัญชาติ............................อยู่บ้านเลขที่...................................
....................................................................................... ขอยื่นค�ำร้องต่ออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอให้พิจารณาความจ�ำเป็น
ที่ จ ะต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยของ................................... (คนตาม 1) ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ข้ า พเจ้ า ในฐานะ................
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นทัง้ หมดนัน้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง
หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ข้าฯ ยินยอมให้ยกเลิกค�ำร้องฉบับนี้และให้แจ้งความด�ำเนินคดีแก่ข้าฯ
รูปถ่ายของ
ผู้ขอให้พิจารณา
ความจ�ำเป็น

รูปถ่ายบิดาหรือ
มารดาหรือผู้รับบุตร
บุญธรรมที่เป็นผู้มี
สัญชาติไทย

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค�ำร้อง
(………................…….....…………….)

ส่วนที่ ๓ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ข้าฯ ได้รับค�ำร้องพร้อมหลักฐานของผู้ร้องไว้ครบถ้วนแล้ว
เมื่อวันที่……………………………………
(ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่
(....................................................)

ความเห็นของนายอ�ำเภอ
................................................................................................
................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................... นายอ�ำเภอ
(....................................................)
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ใบรับค�ำร้อง
เขียนที่.......................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.....................................................ต�ำแหน่ง............................................ได้รบั ค�ำร้องขอให้พจิ ารณา
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอยูไ่ ทยของ........................................เลขประจ�ำตัวประชาชน..................................................
ตามค�ำร้องเลขที่..................................ลงวันที่....................................................ไว้แล้วเมื่อวันที่............................
จึงออกใบรับฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน
						

(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
(..............................................)
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เล่ม 134 ตอนพิเศษ 85 ก

หน้า 3
ราชกิจจานุเบกษา

17 สิงหาคม 2560

กฎกระทรวง
ก�ำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
พ.ศ. 2560
_____________________
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ และมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“เด็กก�ำพร้า” หมายความว่า เด็กซึง่ เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้สญ
ั ชาติไทย และบิดาและมารดา
ของเด็กนั้นเสียชีวิต หรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดาและมารดาของเด็กนั้นได้ ทั้งนี้
ไม่ว่าจะอยู่ในความอุปการะของบุคคลหรือสถานสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก หรือเป็นเด็กเร่ร่อน
ข้อ 2 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง ให้มีฐานะการอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรไทยเช่นเดียวกับบิดาหรือมารดา ในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้นั้นมากกว่าตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนด เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) ผู้เกิดจากบิดาและมารดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้มีฐานะเช่นเดียวกับบิดาและมารดา และผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมบิดาหรือมารดา
(2) เด็กก�ำพร้าซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหนังสือ
รับรอง ให้ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 3 ในกรณีที่ฐานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยของบิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดา
ตามข้อ 2 สิน้ สุดลง ให้ฐานะการอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยของผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทยซึง่ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
นัน้ สิน้ สุดลงด้วย เว้นแต่ผนู้ นั้ มีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้ ให้คงฐานะการอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
ต่อไปได้
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(1) มีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี หรือบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยกเว้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซึ่งได้รับการพิสูจน์หรือรับรองจากต่างประเทศว่าเป็นคนสัญชาติของประเทศนั้นและสมัครใจที่จะกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
(2) ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีภูมิล�ำเนาหรือเคยอาศัยอยู่ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
(3) มีผู้ปกครอง สามี ภรรยา หรือบุตร เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(4) มีภูมิล�ำเนาเป็นหลักแหล่งในราชอาณาจักรและพ�ำนักอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวและได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(5) อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(6) เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก� ำ หนด ผู ้ เ กิ ด ใน
ราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประสงค์จะขอหนังสือรับรองการคงฐานะการอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อไปตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�ำขอพร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานต่อนายอ�ำเภอหรือ
ผูอ้ ำ� นวยการเขต ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอหรือส�ำนักงานเขตแห่งท้องทีท่ ผี่ นู้ น้ั มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้นายอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการเขตมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค�ำขอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
ค�ำขอและหนังสือรับรองตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศก�ำหนด
ข้อ 4 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยและมีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี อาจถูกเพิกถอน
ฐานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อปรากฏว่า
(1) กระท� ำ การใด ๆ อั น เป็ น การกระทบกระเทื อ นต่ อ ความมั่ น คงหรื อ ขั ด ต่ อ ประโยชน์ ข องรั ฐ
หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ หรือ
(2) กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
รั ฐ มนตรี โ ดยข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการกลั่ น กรองเกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติ อาจสั่ ง เพิ ก ถอนฐานะ
การอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสั่งให้ผู้นั้นอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อไปก็ได้
ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงความมั่นคง ประโยชน์ของรัฐ และสิทธิมนุษยชนประกอบกัน
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผู้เกิด
ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใต้เงื่อนไขใดให้เป็นไป
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้
พ.ศ. 2555
_____________________
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“ศูนย์การเรียน” หมายความว่า สถานทีเ่ รียนทีอ่ งค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากําไรตามกฎกระทรวงนี้
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ที่ มี ภู มิ ลําเนาหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ประจําอยู ่ ใ นชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น ดําเนิ น การในลั ก ษณะเป็ น องค์ ก ร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากําไร และมีที่ตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกัน
กับศูนย์การเรียนนั้น
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล
หรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
ไม่แสวงหากําไร และมีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนนั้น
“ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์การเรียน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
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ข้อ 2 องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสําหรับผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรี ย นปกติ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น คล่ อ งตั ว และสนองตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ ก ารเรี ย นนั้ น
โดยให้ยึดหลักดังต่อไปนี้
(1) มุ่งเรียนรู้จากสถานที่จริง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ใช้หลักสูตรที่ศูนย์การเรียนได้พัฒนาขึ้น
ศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งอาจจัดการศึกษาแบบคละชั้นและอายุหรือจัดให้มีการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาอื่นโดยมีข้อตกลงร่วมกันและเทียบโอนผลการเรียนซึ่งกันและกันได้
ข้อ 3 แบบคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรชุมชนต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่ และอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็นมาขององค์กรชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตาม (2) และ (3) ต้องได้รบั การรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็นผูบ้ รรลุนติ ภิ าวะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบคน
ข้อ 4 แบบคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงาน หรือโครงการ
ในองค์กรนิติบุคคล
ข้อ 5 องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือ
ต่อสํานักงานพร้อมทั้งแนบแบบคําขอตามข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี และแผนการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การเรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนนั้นได้ร่วมจัดทํากับสํานักงานหรือสถานศึกษาที่สํานักงาน
มอบหมาย
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แผนการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(9) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ข้อ 6 เมื่อสํานักงานให้ความเห็นชอบคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียน และแผนการจัดการศึกษาแล้ว
ผู้จัดการศึกษาจึงจะดําเนินการจัดการศึกษาได้
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สํานักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องได้รับอนุญาต
จากสํานักงาน
ข้อ 7 ในกรณีทอี่ งค์กรเอกชนเป็นนิตบิ คุ คลซึง่ ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผูเ้ รียนในศูนย์การเรียน
ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
ในการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนไม่เกินห้าสิบคน ให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
(2) ศูนย์ก ารเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกิ นกว่ า ห้ า สิ บคนแต่ ไ ม่ เ กิ นหนึ่ ง ร้ อ ยคน ให้ สํานั ก งานเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
(3) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในกรณีการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคน
รายการในแผนการจัดการศึกษาตามข้อ 5 (3) (5) (6) (7) และ (8) ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับ
การพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้วโดยอนุโลม
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ข้อ 8 ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ 5 (9) อย่างน้อยต้องกําหนดให้
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทน ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์การเรียน
ตั้งอยู่เป็นกรรมการแทนได้
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนทําหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของผูจ้ ดั การศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กํากับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
ข้อ 10 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การวัดผลและประเมินผลผูเ้ รียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ศนู ย์การเรียน
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(2) กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน ในกรณีที่
มีการเลิกศูนย์การเรียน หรือผู้เรียนจากศูนย์การเรียนประสงค์จะเข้าศึกษาในโรงเรียน ให้นําผลการเรียนรู้ที่
สะสมไว้มาเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ข้อ 11 ให้ศูนย์การเรียนออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียน
ว่าได้ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาภายใต้การกํากับและการรับรองของสํานักงานแล้วแต่กรณี ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 12 ให้ศูนย์การเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ให้สํานักงานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ 13 ศูนย์การเรียนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรเอกชนอื่นสําหรับการจัดการศึกษาได้
ข้อ 14 สํานักงานมีหน้าที่ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านวิชาการ
ด้านการบริหารด้านการจัดการศึกษา และด้านอื่นแก่ผู้จัดการศึกษา รวมทั้งให้การพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ตลอดจนดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนแก่ผู้เรียน
ในศูนย์การเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอน ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อ 15 ศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานอนุญาตให้เลิกตามคําขอของผู้จัดการศึกษา
(2) สํานักงานมีคําสั่งให้เลิกเพราะเหตุที่ศูนย์การเรียนหยุดดําเนินการเกินกว่าหนึ่งปีโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือการดําเนินการของศูนย์การเรียนขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน ขัดต่อกฎหมายเป็นภัยต่อ
เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เมือ่ มีการเลิกศูนย์การเรียนตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผจู้ ดั การศึกษาทราบภายใน
สามสิบวัน และให้ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียนนั้น
มอบให้แก่สํานักงาน
ข้อ 16 การเลิกศูนย์การเรียน ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานจัดหาศูนย์การเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน
แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น
ข้อ 17 ให้สํานักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปี
จากศูนย์การเรียนที่เลิกตามข้อ 15 เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ 18 องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่สํานักงานมีคําสั่ง
ให้เลิกศูนย์การเรียนตามข้อ 15 (2) จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามา
ช่วยเหลือรัฐในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอันจะทําให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษา
ในรูปแบบอื่น สมควรกําหนดให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์
การเรียน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป 546 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
--------------------------ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ในการจัดการ
ศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย โดยได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และจั ด ท� ำ คู ่ มื อ และแนวปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ
การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย นั้น
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมและเป็นธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและบริบทของพื้นที่ และเป็นการปรับปรุงคู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

6. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
7. ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
11. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
12. ผู้แทนส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
13. ผู้แทนกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
14. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15. ผู้แทนส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
16. ผู้แทนส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
17. ผู้แทนส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
18. ผู้แทนส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
19. ผู้แทนส�ำนักนิติการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20. นายสุรพงษ์ กองจันทึก
21. นางศิราพร แก้วสมบัติ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
22. นางอธิตา ออร์เรลล์ ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานข้ามชาติกลุ่มการศึกษา
		 องค์กร World Education
23. นางรจนา สินที หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชด�ำริ
		 ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24. นายบุญชื่น วิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยาเสพติดและความมั่นคง
		 ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25. นางสาวชญาภรณ์ เที่ยงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
		 ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26. นายวุธจักร พันธุ์สมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
		 ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27. นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
		 ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ		
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ สถานการณ์ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
3. แต่งตั้งคณะท�ำงานตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดท�ำคู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง
นางรจนา สินที
นางสาวชญาภรณ์ เที่ยงไธสง
นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม
นายวุธจักร พันธุ์สมบัติ
นางสาวยุวดี นุ่มฤทธิ์
นายสดายุทธ นักดนตรี
นายสุรพงษ์ กองจันทึก
นางอธิตา ออร์เรลล์
นางศิราพร แก้วสมบัติ
นายชัยวัฒน์ อินต๊ะ
นางสาวยุพาพัชญ์ ศุชญาพันธุ์
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์
นางสาววัณณพร ชัยชนะ
นางสาวพนิดา วิมานรัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล เกียรติบาล
นางสุรีย์ ยูนุช
นางสาวพัชรา อุดมผล
นางสาวฐิตาพร จินตะเกษกรณ์
นายกิตติพงศ์ จันทวงศ์
นางสาวยุพิน ขมินทกูล
นางสาวศิริมา ไทรแก้ว
จ่าสิบตำ�รวจเพชร จันทร์แทน
นายอนุเดช ปุรณะวิทย์
นางสาวสาลิณี บุญทวี
นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณ
นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ.
หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชด�ำริ ส�ำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป.ศธ.
เจ้าหน้าที่โครงการ สป.ศธ.
เจ้าหน้าที่โครงการ สป.ศธ.
นักวิชาการอิสระ
เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านนโยบายการศึกษา World Education
ผู้อำ�นวยการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
ผู้ประสานงานโครงการการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว World Education
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว World Education
ผอ. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม ฯ สำ�นักวิชาการ ฯ สพฐ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ สพฐ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ.
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สอศ.
ลูกจ้างชั่วคราว สอศ.
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สกอ.
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สกอ.
ครูชำ�นาญการพิเศษ กศน.
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ กศน.
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ สช.
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ สช.
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักนิติการ สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ ศธจ.แม่ฮ่องสอน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
ครูชำ�นาญการโรงเรียนบ้านในสอย
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สพป.ตาก เขต 2
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา
นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์
นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์
นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
นางสาวสราพร เจริญสุข
นางสาลินี อุดมผล
นายธวัช การกุศล
นางสาวบงกช พูลเกษม
นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว
นางพยอม ใจสะอาด
นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ
นายอานนท์ หันทยุง
นางสาวสมศรี ตันบี้
นางสาวกิ่งแก้ว บำ�รุงรัตน์
นายธีรวุฒิ บุญโสภาส
นายประสาร สารวงษ์
นายอภิวัฒ บุญภมร
นางสาวพัชรศิฐี ยุทธนา
นางสาวพรพิมล ผสมมี
นางสาวเอมอร เสือจร
นางสาวโชติมา จำ�ปาทอง
ร.ต.ท.หญิง มลฤดี พลเดชา
ด.ต. สุนทร ลายประหยัด
นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน
นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม
นางสาวพิมพ์พิชชา สุจินพรัหม
นางสาวจุฑามณี ศรีสุวรรณ์
นางสาวแอน อนันตรสุชาติ
นางสาวปิยวรรณ เนตรทิพย์
นายสุมาตย์ เพชรเขาทอง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. ตาก เขต 1
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ ศธจ.ตาก
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกบ
ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)
ศึกษานิเทศน์ ศธจ.กาญจนบุรี
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ ศธจ.จันทบุรี
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ สพม. 17
ผอ.โรงเรียนบ้านแหลม
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ ศธจ.สระแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุข
ผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.ระนอง
นักวิชาการศึกษา ศธจ.ระนอง
ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
ผอ.โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
ผอ.โรงเรียนวัดศิริมงคล
นักวิชาการศึกษา สถาบันการพลศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป สถาบันการพลศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.
ผอ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.
นักวิเทศน์สัมพันธ์ชำ�นาญการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำ�นักการศึกษา กทม.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำ�นักการศึกษา กทม.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการ กระทรวงแรงงาน
เจ้าพนักงานปกครองช�ำนาญการ ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๑

