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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การสั่งให�บุคคลซ่ึงไม%มีสัญชาติไทย ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย 
โดยบิดาและมารดาเป-นคนต%างด�าว ได�สัญชาติไทยเป-นการท่ัวไป 

และการให�สัญชาติไทยเป-นการเฉพาะราย๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห%งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว%าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงได�มีคําสั่งให�บุคคลซ่ึงมีลักษณะตามหลักเกณฑ=ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เม่ือวันท่ี 
๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�สัญชาติไทยเป-นการท่ัวไป หรือได�สัญชาติไทยเป-นการเฉพาะรายดังนี้ 

 
ข�อ ๑  บุตรของบุคคลท่ีอพยพเข�ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู%เป-นเวลานานท่ีมี

เชื้อสายไทยและเกิดในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ%มเปBาหมายเฉพาะชนกลุ%มน�อยและกลุ%มชาติพันธุ= ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให�อาศัยอยู%ถาวรในประเทศไทยไว�แล�ว รวม ๓ กลุ%ม ได�แก% ๑. กลุ%ม
ผู�อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาท่ีอพยพเข�ามาก%อนและหลัง ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๒๐ ๒. กลุ%มผู�พลัดถ่ินสัญชาติพม%าเชื้อสายไทยท่ีอพยพเข�ามาก%อนและหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ และ 
๓. กลุ%มชาวลาวภูเขาอพยพ  ท้ังนี้ เฉพาะผู�ท่ีได�รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและมีเอกสาร
แสดงตน (เข�ามาถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘) โดยสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ให�ได�สัญชาติไทยเป-นการท่ัวไป (หลักเกณฑ=นี้ไม%ครอบคลุมกลุ%มบุคคลผู�ไม%มีสถานะทางทะเบียน
ประเภทท่ีอาศัยอยู%มานานซ่ึงสํารวจภายใต�ยุทธศาสตร=การจัดการปGญหาสถานะและสิทธิของบุคคลใน
ระหว%างปH พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปH พ.ศ. ๒๕๕๒) ภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ไม%ปรากฏหลักฐานการมีและใช�สัญชาติอ่ืน 
(๒) เป-นบุคคลท่ีเกิดและมีภูมิลําเนาอยู%ในราชอาณาจักรไทยต%อเนื่อง โดยมีชื่ออยู%ใน

เอกสารทะเบียนราษฎร และมีเอกสารทางราชการท่ีแสดงว%าเกิดในประเทศไทย 
(๓) ได�รับการศึกษาตามหลักสูตรท่ีทางราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูดและฟGง

ภาษาไทยเข�าใจ ยกเว�นกรณีเด็กท่ีอายุต่ํากว%าเจ็ดปH 
(๔) มีความประพฤติดี ไม%เคยรับโทษคดีอาญา เว�นแต%ในความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ กรณีได�รับโทษในคดีอาญาต�องพ�นโทษมาแล�วอย%างน�อยห�าปH นับถึงวันท่ียื่นคําร�อง 
(๕) ประกอบอาชีพสุจริต ยกเว�นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ ซ่ึง

ต�องปฏิบัติกิจมาไม%น�อยกว%าห�าปH หรือผู�ยื่นคําร�องท่ียังไม%บรรลุนิติภาวะ คนไร�ความสามารถ คนเสมือน
ไร�ความสามารถ และไม%ได�ประกอบอาชีพ และ 

(๖) ไม%มีพฤติการณ=ท่ีเป-นภัยต%อความม่ันคงของรัฐ 
 
ข�อ ๒  บุตรของบุคคลท่ีอพยพเข�ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู%มานานท่ีมิได�มีเชื้อ

สายไทยและเกิดในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ%มเปBาหมายเฉพาะชนกลุ%มน�อยและกลุ%มชาติพันธุ= ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให�อาศัยอยู%ถาวรในประเทศไทยไว�แล�ว รวม ๑๔ กลุ%ม ได�แก% ๑. กลุ%ม
ชาวเขา ๙ เผ%า ๒. กลุ%มบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงและชุมชนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพเข�ามาก%อนและหลัง ๓ ตุลาคม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง/หน�า ๕๐/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

๒๕๒๘ ๓. กลุ%มอดีตทหารจีนคณะชาติ ๔. กลุ%มจีนฮ%ออพยพพลเรือน ๕. กลุ%มจีนฮ%ออิสระ ๖. กลุ%ม
ผู�พลัดถ่ินสัญชาติพม%า ๗. กลุ%มผู�หลบหนีเข�าเมืองจากพม%า ๘. กลุ%มชาวเวียดนามอพยพ ๙. กลุ%มชาว
ลาวอพยพ ๑๐. กลุ%มเนปาลอพยพ ๑๑. กลุ%มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต=มาลายา ๑๒. กลุ%มไทยลื้อ ๑๓. 
กลุ%มม�งถํ้ากระบอกท่ีทําประโยชน= และ ๑๔. กลุ%มผู�หลบหนีเข�าเมืองชาวกัมพูชา  ท้ังนี้ เฉพาะผู�ท่ีได�รับ
การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและมีเอกสารแสดงตน (เข�ามาถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘) 
โดยสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให�ได�สัญชาติไทยเป-นการท่ัวไป (หลักเกณฑ=นี้ ไม%
ครอบคลุมกลุ%มบุคคลผู�ไม%มีสถานะทางทะเบียน ประเภทท่ีอาศัยอยู%มานานซ่ึงสํารวจภายใต�
ยุทธศาสตร=การจัดการปGญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในระหว%างปH พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปH พ.ศ. ๒๕๕๒) 
ภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ไม%ปรากฏหลักฐานการมีและใช�สัญชาติอ่ืน 
(๒) เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยต%อเนื่อง โดยต�องมีชื่ออยู%ในระบบ

ทะเบียนราษฎรหรือมีเอกสารทางราชการท่ีแสดงว%าเกิดในราชอาณาจักรไทย 
(๓) สามารถพูดและฟGงภาษาไทยเข�าใจได� ยกเว�นกรณีเด็กอายุต่ํากว%าเจ็ดปH 
(๔) ต�องมีความจงรักภักดีต%อประเทศไทย และเลื่อมใสการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป-นประมุข 
(๕) มีความประพฤติดี ไม%เคยได�รับโทษคดีอาญา เว�นแต%ในความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ กรณีได�รับโทษในคดีอาญาต�องพ�นโทษมาแล�วอย%างน�อยห�าปHนับถึงวันท่ียื่นคํา
ร�อง 

(๖) ประกอบอาชีพสุจริต ยกเว�นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ ซ่ึง
ต�องปฏิบัติกิจมาไม%น�อยกว%าห�าปH หรือผู�ยื่นคําร�องท่ียังไม%บรรลุนิติภาวะ คนไร�ความสามารถ คนเสมือน
ไร�ความสามารถ และไม%ได�ประกอบอาชีพ และ 

(๗) ไม%มีพฤติการณ=ท่ีเป-นภัยต%อความม่ันคงของรัฐ 
 
ข�อ ๓  บุตรของคนต%างด�าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยและถูกบุพการีทอดท้ิงหรือไม%

ปรากฏบิดาและมารดา (คนไร�รากเหง�า) ครอบคลุมเฉพาะผู�ท่ีได�รับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติ
และเอกสารแสดงตน ตามยุทธศาสตร=การจัดการปGญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (บุคคลท่ีไม%มีสถานะทางทะเบียน กลุ%มคนไร�
รากเหง�า) ซ่ึงได�รับการสํารวจในระหว%างปH พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปH พ.ศ. ๒๕๕๒ ให�ได�สัญชาติไทยเป-นการ
ท่ัวไป ภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) เกิดและอาศัยอยู%ในราชอาณาจักรไทยเป-นเวลาอย%างน�อยสิบปH โดยต�องมีสูติบัตร
หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด หรือมีหนังสือรับรองความเป-นคนไร�
รากเหง�าจากหน%วยงานของรัฐ หรือองค=กรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือสถานสงเคราะห=ท่ี
ได�รับอนุญาตจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย= 

(๒) มีชื่ออยู%ในเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารท่ีทางราชการกําหนด เฉพาะท่ี
ได�รับการสํารวจจัดทําทะเบียน ภายใต�ยุทธศาสตร=การจัดการปGญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงได�รับการสํารวจในระหว%างปH พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง
ปH พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) มีความประพฤติดี และไม%เคยรับโทษคดีอาญา เว�นแต%ในความผิดอันได�กระทํา
โดยประมาทหรือลหุโทษ 

 
ข�อ ๔  บุตรของคนต%างด�าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยท่ีทําคุณประโยชน=แก%ประเทศ

โดยบุคคลท่ีทําคุณประโยชน=ต�องมาแสดงตัวให�ทางราชการพิจารณาพร�อมหลักฐานการทํา
คุณประโยชน=ท่ีเก่ียวข�อง ให�ได�สัญชาติไทยเป-นการเฉพาะราย ภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ไม%ปรากฏหลักฐานการมีและใช�สัญชาติอ่ืน 
(๒) เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยต%อเนื่องเป-นเวลาอย%างน�อยสิบปH โดยมี

ชื่ออยู%ในเอกสารทะเบียนราษฎรหรือมีเอกสารทางราชการท่ีแสดงว%าเกิดในประเทศไทย 
(๓) มีความจงรักภักดีต%อราชอาณาจักรไทย และเลื่อมใสการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป-นประมุข 
(๔) มีความประพฤติดีและไม%เคยได�รับโทษคดีอาญา เว�นแต%ในความผิดอันได�กระทํา

โดยประมาทหรือลหุโทษ กรณีได�รับโทษคดีอาญาต�องพ�นโทษมาแล�วอย%างน�อยห�าปH 
(๕) ประกอบอาชีพสุจริต 
(๖) ไม%มีพฤติการณ=ท่ีเป-นภัยต%อความม่ันคงของรัฐ และ 
(๗) เป-นผู�ทําคุณประโยชน=ต%อประเทศ โดยมีผลงานหรือความรู�ความเชี่ยวชาญเป-นท่ี

ประจักษ=และเป-นประโยชน=ต%อการพัฒนาประเทศอย%างต%อเนื่อง โดยมีหน%วยงานราชการระดับกรม
หรือเทียบเท%ากรมท่ีเก่ียวข�องรับรองคุณประโยชน=และผลงานในสาขาต%าง ๆ ดังนี้ 

(ก) การศึกษา 
(ข) ศิลปวัฒนธรรม 
(ค) วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 
(ง) การกีฬา 
(จ) สาขาท่ีขาดแคลน หรือสาขาอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีว%าการกระทรวงมหาดไทย

เห็นสมควร 
 
ข�อ ๕  กรณีบุตรของคนต%างด�าว กลุ%มเด็กและบุคคลท้ังท่ีกําลังเรียนอยู% ใน

สถานศึกษาและจบการศึกษาแล�ว แต%ไม%มีสถานะท่ีถูกต�องตามกฎหมาย ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย 
ครอบคลุมเฉพาะผู�ท่ีได�รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนในกลุ%มชนกลุ%มน�อย
หรือกลุ%มชาติพันธุ=ท่ีได�สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว� ถึงปH พ.ศ. ๒๕๔๒ และสํารวจเพ่ิมเติมตาม
ยุทธศาสตร=การจัดการปGญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (บุคคลท่ีไม%มีสถานะทางทะเบียน กลุ%มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา) ซ่ึงได�รับการสํารวจใน
ระหว%างปH พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปH พ.ศ. ๒๕๕๒ หากมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๓ แห%ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให�ยื่นคําร�องขอลงรายการสัญชาติไทย หากไม%มี
คุณสมบัติดังกล%าวให�นําเข�าสู%กระบวนการพิจารณากําหนดสถานะภายใต�ยุทธศาสตร=การจัดการปGญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามสถานะของ
บิดาและมารดา 

ท้ังนี้ ให�ผู�ท่ีมีความประสงค=จะได�รับสัญชาติไทยตามประกาศนี้ ให�ยื่นคําร�องตาม
แบบและข้ันตอนท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๖  เม่ือบุคคลใดได�รับสัญชาติไทยแล�ว ภายหลังปรากฏว%าการได�มาซ่ึงสัญชาติ

ไทยไม%เป-นไปตามลักษณะหรือเง่ือนไขตาม (๑) หรือ (๒) ของข�อ ๑ ถึงข�อ ๔ แล�วแต%กรณี หรือบุคคล
ดังกล%าวมีพฤติการณ=ท่ีเป-นภัยต%อความม่ันคงของรัฐ หรือขัดต%อประโยชน=ของรัฐ หรือเป-นการเหยียดหยาม
ประเทศชาติ ให�หน%วยงานรับผิดชอบถอนสัญชาติไทยบุคคลนั้นตามกฎหมาย 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว%าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. เอกสารแนบท�ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ เรื่อง การสั่งให�บุคคลซ่ึงไม%มีสัญชาติไทย ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป-น
คนต%างด�าว ได�สัญชาติไทยเป-นการท่ัวไป และการให�สัญชาติไทยเป-นการเฉพาะราย พร�อมข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติฯ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
ณัฐพร/ผู�ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 


