
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ให้สถานะคนต่างดา้วเข้าเมืองโดยชอบดว้ยกฎหมายและมถีิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรไทย 
ตามพระราชบัญญัตคินเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

และอาศัยอยู่มานาน 

 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  26  มกราคม  2564  ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สถานะ
และสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน   ตามที่ส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน  
รวมถึงสอดคล้องกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึง่  แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานต ารวจ  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  มกราคม  2564  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ  
ด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติ  
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ข้อ ๓ ให้บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่มิได้ 
มีเชื้อสายไทย  มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย  และเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยไว้แล้ว   รวม  ๑๙  กลุ่ม   
ได้แก่  ๑.  กลุ่มชาวเขา  ๙  เผ่า  ๒.  กลุ่มบุคคลบนพ้ืนที่สูงหรือชุมชนพ้ืนที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อน 
และหลัง  ๓  ตุลาคม  ๒๕๒๘  ๓.  กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ  ๔.  กลุ่มจีนฮ่ออพยพพลเรือน   
๕.  กลุ่มจีนฮ่ออิสระ  ๖.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า   ๗.  กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า   
๘.  กลุ่มชาวเวียดนามอพยพ  ๙.  กลุ่มชาวลาวอพยพ  ๑๐.  กลุ่มเนปาลอพยพ  ๑๑.  กลุ่มอดีตโจรจีน
คอมมิวนิสต์มาลายา  ๑๒.  กลุ่มไทยลื้อ  ๑๓.  กลุ่มม้งถ้ ากระบอกที่ท าประโยชน์  ๑๔.  กลุ่มผู้หลบหนี
เข้าเมืองชาวกัมพูชา  ๑๕.  กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง  ประเทศกัมพูชา  ที่อพยพเข้ามา
ก่อนและหลัง  15  พฤศจิกายน  2520  16.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย  ที่อพยพเข้ามาก่อน  
9  มีนาคม  2519  17.  กลุ่มชาวลาวภูเขาอพยพ  18.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย   
ที่อพยพเข้ามาหลัง  9  มีนาคม  2519  และ  19.  กลุ่มชาวมอแกนที่ประสบภัยสึนามิ  ซึ่งได้รับ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๔



การส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่ส ารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้รับสถานะ 
เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้  ภายใต้เงื่อนไข   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางหรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใด  ๆ  กับประเทศต้นทาง   
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ส าหรับการตรวจสอบ
หลักฐานหรือวิธีการสอบสวนอื่น ๆ  ให้ยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบผู้ที่ยื่นค าร้องแล้ว  และอยู่ระหว่าง
กระบวนการขอรับการก าหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม   

(๒) มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องหรือรวมกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  นับถึงวันที่ยื่นค าขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

(3) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้   และมีเลข
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวหรือเอกสารแสดงตัวที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดท าให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

(4) สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ 
(5) มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(6) มีความประพฤตดิีและไม่เคยไดร้ับโทษคดอีาญา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
แต่ในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

(7) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 
(8) ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบอนุญาตท างาน  หรือหนังสือรับรองจากนายอ าเภอท้องที่   

ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอื่น  ซึ่งต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
และคนพิการ 

ข้อ ๔ ให้เด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีและบุคคลที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทยและก าลัง
เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งได้รับ
การส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่ส ารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้รับสถานะ 
เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้  ภายใต้เงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๔



(๑) มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องหรือรวมกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  นับถึงวันที่ยื่นค าขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว   

(๒) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้   และมีเลข
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวหรือเอกสารแสดงตัวที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดท าให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

(๓) ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทย   
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง   

(๔) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น 
(๕) มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) มีความประพฤตดิีและไม่เคยไดร้ับโทษคดอีาญา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
แต่ในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
ยกเว้นเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี 

(๗) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 
(๘) ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบอนุญาตท างาน  หรือหนังสือรับรองจากนายอ าเภอท้องที่    

ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอื่น  ซึ่งต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี    
คนพิการ  และเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีหรือบุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง   

ข้อ ๕ ให้คนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา   ที่มิได้เกิด 
ในราชอาณาจักรไทย  (คนไร้รากเหง้า)  ซึ่งได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และที่ส ารวจเพ่ิมเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล   ระหว่างปี    
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้รับสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและ 
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องหรือรวมกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  นับถึงวันที่ยื่นค าขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๔



(๒) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้   และมีเลข
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวหรือเอกสารแสดงตัวที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดท าให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

(3) มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(4) มีความประพฤตดิีและไม่เคยไดร้ับโทษคดอีาญา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
แต่ในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
ยกเว้นเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี   

(5) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 
(6) มีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชน 

ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์   

(7) ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบอนุญาตท างาน  หรือหนังสือรับรองจากนายอ าเภอท้องที่   
ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอื่น  ซึ่งต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี    
คนพิการ  และเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีหรือบุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง 

(8) ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางราชการไทยก าหนด  หรือสามารถพูดและฟังภาษาไทย
เข้าใจได้  ยกเว้นคนพิการที่มคีวามบกพร่องทางการไดย้ิน  ทางการสื่อสาร  ทางจิตใจ  และทางพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ให้บุคคลที่ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย  ซึ่งได้รับ 
การส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่ส ารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้รับสถานะเป็น 
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้  ภายใต้เงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องหรือรวมกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  นับถึงวันที่ยื่นค าขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

(๒) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้   และมีเลข
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวหรือเอกสารแสดงตัวที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
จัดท าให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
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(๓) มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๔) มีความประพฤตดิีและไม่เคยไดร้ับโทษคดอีาญา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
แต่ในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
ยกเว้นเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี   

(๕) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบอนุญาตท างาน  หรือหนังสือรับรองจากนายอ าเภอท้องที่   

ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอื่น  ซึ่งต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี    
คนพิการ  และเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีหรือบุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง   

(๗) เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ  โดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยมีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม
ที่เกี่ยวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงานในสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 

 (ก) การศึกษา 
 (ข) ศิลปวัฒนธรรม 
 (ค) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (ง) การกีฬา 
 (จ) สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด   
 (ฉ) สาขาอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร 
ข้อ 7 บุคคลในกลุ่มตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย  

ก่อนหรือในวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แต่ไม่เคยได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  หากบุคคลนั้นพิสูจน์และมีหลักฐาน
เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลกลุ่มดังกล่าว  และเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่มนั้น ๆ  เมื่อได้จัดท าทะเบียนประวัติ 
และมี เอกสารแสดงตนตามระเบียบที่ ผู้ อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดตามมาตรา   19/2   
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  และมาตรา  38  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2551  ให้ได้รับสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยตามประกาศนี้ 
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การออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง   ให้น าระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขอออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพ่ือเข้าเรียน  
ในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมและ
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุม  
ลงวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การแจ้งเพ่ือขออนุญาตออกนอกเขต
พ้ืนที่ควบคุมอาจใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๘ การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรไทย  และการตรวจสอบคุณสมบัติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 9 คนต่างด้าวคนใดประสงค์จะขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
และมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรไทยตามประกาศนี้   ให้ยื่นค าขอตามแบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้    
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้   

(๑) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการส านักกิจการความมั่นคง 
ภายใน  กรมการปกครอง 

(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ าเภอใด  ให้ยื่นต่อนายอ าเภอท้องที่นั้น   
ข้อ ๑0 บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและ  

มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามประกาศฉบับนี้   หากภายหลังผู้นั้นได้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  หรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกลุ่มของตน  หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อ 
ว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม  หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัย 
ของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศ 
ได้ออกหมายจับ  หรือไม่จงรักภักดีต่อประเทศไทยและไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือไม่ประกอบอาชีพโดยสุจริต   
หรือในกรณีพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวช  ประพฤติผิดวินัยทางศาสนาร้ายแรง  ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนั้นตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้   และให้มีอ านาจวินิจฉัยตีความ  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ 

ในราชอาณาจักรไทย และการตรวจสอบคุณสมบัติ  
_____________________ 

 
   ๑. บทนิยาม   
  “ค าขอ” หมายความว่า ค าขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรไทย  
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทย
และให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย กรุงเทพมหานคร 
  “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการส านักกิจการความมั่นคงภายใน  
  ๒. สถานที่ย่ืนค าขอ 
  กรณผีู้ขอมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ 
ณ ส่วนประสานราชการ ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
  กรณีผู้ขอมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ให้ยื่นค าขอ ณ ที่ว่าการอ าเภอ (ที่ท าการปกครองอ าเภอ) ตามภูมิล าเนานั้น  
  ๓. หลักฐานที่ผู้ขอต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
  3.1 หลักฐานทั่วไป 
     ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(กรณียื่นค าขอแทนส าหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
   (๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติที่นายทะเบียนจัดท าให้ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ หากเอกสารดังกล่าว
ช ารุดหรือสูญหาย ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับหรือฉบับที่คัดจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางซึ่งนายทะเบียนลงชื่อรับรอง    
   (๒) บัตรประจ าตัวที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือเอกสารแสดง
ตัวอย่างอ่ืนที่ราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายฯ 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติที่นายทะเบียนจัดท าให้ตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ของผู้ยื่นค าขอแทนกรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ยื่นค าขอด้วยตนเองได้  
   (๔) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและ
เลขประจ าตัวประชาชน ของผู้ยื่นค าขอแทนกรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ยื่นค าขอด้วยตนเองได้ 
   (๕) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอแทน เว้นแต่กรณีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กยื่นค าขอแทนบุตรหรือบุคคลในความปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้เยาว์ 
   (๖) หลักฐานรับรองการศึกษา (ถ้ามี) 
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   (๗) ส าเนาค าพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึง
ผลของคดีและเอกสารแสดงการพ้นโทษจ าคุกซึ่งต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ส าหรับโทษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (เฉพาะผู้ขอทีเ่คยต้องโทษคดีอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) ทั้งนี้ ให้ยกเว้นหลักฐานตามข้อนี้ส าหรับผู้ขอทีม่ีอายุไม่เกิน 18 ปี 
   (8) ใบอนุญาตท างานที่ออกให้โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนังสือรับรอง
จากสถานประกอบการ (กรณีการท างานที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของต่างด้าว) หรือหนังสือ
รับรองการประกอบอาชีพที่นายอ าเภอท้องที่ออกให้ และหลักฐานการเสียภาษีในปีก่อนยื่นค าขอ (ส าหรับผู้มีรายได้
ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี) ทั้งนี้ ให้ยกเว้นหลักฐานตามข้อนี้ส าหรับผู้ขอที่เป็นพระภิกษ ุสามเณร นักบวชในศาสนาอ่ืน 
คนพิการ และเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี 
   ส าหรับผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี 
ให้พิจารณาจากอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มอาชีพ หรืออาชีพส่วนบุคคลโดยให้นายอ าเภอ
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการประกอบอาชีพ และให้ยกเว้นเรื่องหลักฐานการเสียภาษี   
   (๙) ใบสุทธิพระภิกษุ สามเณร หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงสถานะพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
ในศาสนาอื่น ซ่ึงต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
   (๑๐) หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) เช่น หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมการ
อยู่อาศัย หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง ผลการตรวจสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ใบรับรอง
การเสียภาษี เป็นต้น  
  3.๒ หลักฐานเฉพาะกลุ่ม 
   (๑) กรณีผู้ขอเป็นกลุ่มเด็กและบุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว 
แต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีหลักฐาน หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แต่ถ้าผู้ขอเรียนจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ให้แสดงเฉพาะ
ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการต้นสังกัด
ของสถาบันการศึกษานั้นรับรอง 
   (๒) กรณีผู้ขอเป็นกลุ่มคนที่ถูกบุพการีทอดทิ้ง หรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา (คนไร้รากเหง้า) 
ต้องมีหลักฐาน 
    (๒.๑) หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
    (๒.๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการต้นสังกัดของสถาบันการศึกษานั้นรับรอง ส าหรับผู้ขอที่เรียนจบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี   
   (๓) กรณีผู้ขอเป็นกลุ่มคนที่ท าประโยชน์แก่ประเทศ ต้องมีหลักฐาน 
    (๓.๑) หนังสือรับรองผลงาน หรือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ประจักษ์
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐระดับกรม หรือเทียบเท่ากรม 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น เช่น ด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  
    (๓.๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการต้นสังกัดของสถาบันการศึกษานั้นรับรอง ส าหรับผู้ขอที่เรียนจบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
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 ๔. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
     ๔.๑ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
   (๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นจากหลักฐานทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ทะเบียนประวัติ
และบัตรประจ าตัวของผู้ยื่นค าขอว่าผู้ขอเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้หรือไม่ แล้วให้ออกค าขอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กรมการปกครองก าหนด  
   (๒) เรียกตรวจหลักฐานเอกสารตามที่ก าหนดในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน
และถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือเพ่ือแก้ไขความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
และถ้าผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามก าหนดโดยไม่แจ้งเหตุผลความจ าเป็น ให้เจ้าหน้าที่
ยกเลิกและจ าหน่ายค าขอรายนั้น และส่งคืนหลักฐานเอกสารให้แก่ผู้ยื่นค าขอโดยเร็ว ส าหรับรายที่มีหลักฐานครบถ้วน
และถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
   (๓) ให้ผู้ขอลงชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือในค าขอ แล้วให้เจ้าหน้าที่บันทึกหลักฐานเอกสาร
ที่เก่ียวข้องไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วให้ออกใบรับค าขอมอบให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
   (๔) เรียกสอบพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่เกิน ๓ คน โดยใช้บันทึก ปค. ๑๔ เพ่ือรับรอง
ข้อเท็จจริงในประเด็น ดังนี้ 
    (๔.๑) ผู้ขอไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใด ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง
แสดงจุดเชื่อมโยงกับประเทศต้นทาง โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
โดยอนุโลม 
    (๔.2) ผู้ขอต้องไม่มีสัญชาติ หรือเป็นพลเมืองของประเทศอ่ืนและอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่อง หรือรวมกันเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ 
    (๔.๓) ผู้ขอต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการ
ชั่วคราวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้อง  
    (๔.๔) ผู้ขอเป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (๕) ทดสอบความรู้ในเรื่องการพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ เฉพาะผู้ขอที่เป็นบุคคลใน
กลุ่มผู้อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์) ยกเว้นผู้ขอ
ที่เป็นคนพิการมีความบกพร่องทางการได้ยิน ทางการสื่อสาร ทางจิตใจ และทางพฤติกรรม  
   ส าหรับผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี 
ให้พิจารณาจากการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ซึ่งหมายความรวมถึงภาษาถิ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัด
ที่เป็นภูมิล าเนาของผู้ขอด้วย 
   (๖) ตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคงของผู้ขอ โดยให้กลุ่มงาน/ฝ่ายความม่ันคงของ     
ที่ท าการปกครองอ าเภอ รับผิดชอบด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การพิจารณา
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  
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   กรณีผู้ขอที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส านัก
กิจการความมั่นคงภายใน (ส่วนประสานราชการ) ด าเนินการตามข้อ 4.1 (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) จากนั้น
ตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคงของผู้ขอโดย 
   (๑) ส่งส านักปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เพ่ือตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ด้านยาเสพติดจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน และ 
   (๒) ส่งกองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบพฤติการณ์
ด้านความมั่นคงจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
   (๓) นอกจาก (๑) และ (๒) การตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง อาจใช้วิธีการอ่ืน
ตามท่ีกรมการปกครองก าหนด  
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามคู่มือส าหรับประชาชนในการ
พิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
     ส าหรับผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี 
ให้ยกเว้นการตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง โดยใช้การสอบพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือตามข้อ ๔.๑ (๔) แทน 
   (๗) ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอ โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ 
    (๗.๑) แจ้งสถานีต ารวจท้องที่ให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากข้อมูลของสถานี
ต ารวจนั้น หรือ 
    (๗.๒) แจ้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือกองทะเบียนประวัติอาชญากรให้
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยระบบ LIVE SCAN หรือระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออ่ืน หรือ 
    (๗.๓) วิธีอ่ืนตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามคู่มือส าหรับประชาชนในการ
พิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
   (๘) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมค าขอและพยานหลักฐานทั้งหมด พร้อมแบบ
สรุปผลการตรวจสอบตามที่ก าหนด เสนอนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ หากนายอ าเภอ
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอขาดคุณสมบัติ ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอโดยเร็วและแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ส่วนรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ให้บันทึกการรับรองคุณสมบัติในระบบคอมพิวเตอร์
และส่งเรื่องให้จังหวัดและส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ด าเนินการต่อไป  
     ๔.๒ ที่ท าการปกครองจังหวัด/ส านักกิจการความม่ันคงภายใน (ส่วนประสานราชการ) 
ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ ที่ท าการปกครองจังหวัด ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้ด าเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคงของผู้ขอโดย   
     (๑) ส่งส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค เพ่ือตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณ์ด้านยาเสพติดจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน และ 
     (๒) ส่งต ารวจภูธรจังหวัด เพ่ือตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง จากฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน 
     (๓) นอกจาก (๑) และ (๒) การตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง อาจใช้วิธีการอ่ืน
ตามท่ีกรมการปกครองก าหนด  
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ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามคู่มือส าหรับประชาชนในการ
พิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
   ๔.๒.๒ ค าขอที่ผ่านการตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคงและเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอขาดคุณสมบัติ 
ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอโดยเร็ว และแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และค าขอที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการให้ด าเนินการต่อไป 
   ๔.๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งท าหนังสือน าส่งแนบบัญชีรายชื่อผู้ขอ พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง และรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
  ๔.๓ กระทรวงมหาดไทย.(ส่วนประสานราชการ.ส านักกิจการความม่ันคงภายใน.กรมการปกครอง) 
ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจาก
นายอ าเภอและจังหวัดแล้ว ถ้าพบข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการแจ้งอ าเภอและจังหวัดด าเนินการแก้ไข
หรือตรวจสอบให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว  
   (2) ค าขอที่ผ่านการตรวจความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานเอกสารแล้ว ให้แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องพฤติการณ์ด้านความมั่นคง โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลของหน่วยงานเท่านั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง การพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หากพ้นก าหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกเหตุ
ดังกล่าวไว้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่ชนกลุ่มน้อย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เพ่ือใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาตินอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าว  

   (3) ให้ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง แจ้งรายการบุคคลตามค าขอที่ได้รบั
การอนุญาตตาม (๒) ให้ส านักบริหารการทะเบียน และส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบเพ่ือเป็นประสานการปฏิบัติ 
   (๔) กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งอ าเภอให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบและให้ไปด าเนินการ ดังนี้  
     (๔.๑) ติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพ่ือขอรับใบส าคัญถ่ินที่อยู่  
    (๔.๒) ยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ขอมีภูมิล าเนา
ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ เพ่ือด าเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎรและก าหนดให้เลขประจ าตัว
ประชาชนใหม่ 
    (๔.๓) ติดต่อสถานีต ารวจท้องที่ที่มีภูมิล าเนา เพ่ือขอรับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
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แบบค ำขอและเงื่อนไขกำรขอมีสถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำยและมีถิ่นท่ีอยู่ 
ในรำชอำณำจักรไทย ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

 ประเภทของผู้ย่ืนค ำขอ 
 กลุ่มท่ี 1  ประเภทบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน  
 กลุ่มท่ี 2  ประเภทเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีและบุคคลที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทยและก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
                            หรือจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 กลุ่มท่ี 3  ประเภทคนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้ง หรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา ที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย  
  (คนไร้รากเหง้า) 
 กลุ่มท่ี 4  ประเภทบุคคลที่ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศ ทีมิ่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทย 
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 โทรศัพท์ ..................................................................................  
 
 

ภาพถ่ายจาก 

ฐานข้อมูล
ทะเบียน 

ราษฎร 

ค ำขอเลขที่..........................................                     
 

เขียนที่........................................... 
วันที่ .............................................  
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 ๔. สถานภาพการสมรส  โสด         หม้าย         จดทะเบียนสมรส         ไม่จดทะเบียนสมรส 
 ๕. สามี/ภริยา ชื่อ.............................................................. ชื่อสกุล...................................................................... 
   เกิดวันที่..............................เดอืน...............................................พ.ศ........................ อายุ. .................................ปี 
   เลขประจําตวั   -


-


-


-
 

   สัญชาติ/ชาติพันธุ์......................................................... ประเทศต้นทาง........................ ....................................... 
   ภูมิลําเนาอยูบ่้านเลขที่.......... หมูที่............ ตําบล......................... อําเภอ........................ จังหวัด....................... 
 โทรศัพท์ ..................................................................................  
 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
    ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) หรือทะเบียนประวัติ            จํานวน............................ฉบับ 
    ๑.๒) บัตรประจําตัวผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ    จํานวน............................ฉบับ 
  ๑.๓) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา (ถ้ามี)                          จํานวน............................ฉบับ 
         กรณีผู้ยื่นคําขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
         และมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย มีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี  

       ต้องได้รับการรับรองจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง  
    ๑.๔) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา (ถ้ามี)    จํานวน .......................... ฉบบั 
    ๑.๕) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) 
              มีหลักฐาน ดังนี ้
        (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 
                หรือหลักฐานอื่นแสดงถึงผลของคดี                                     จํานวน .......................... ฉบับ 
        (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) 
                ต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ                      จํานวน .......................... ฉบับ 

  ๑.๖) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
        (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและ 
                หลักฐานการเสียภาษ ี(ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี) หรือ  จํานวน .......................... ฉบับ 
        (๒) หนังสือรับรองจากนายอ าเภอ หรือ    จํานวน .......................... ฉบบั 
        (๓) กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ ต้องมี  
                                    เอกสารใบสุทธิ หรือหนังสือรับรองเพ่ือแสดงว่าเป็นนักบวชใน  
                                      ศาสนาที่ทางการให้การรับรอง และต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้ว 
                                      ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันยื่นคําขอ                                จํานวน .......................... ฉบับ 
    ๑.๗) ผลตรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร/พิสูจน์หลักฐานจังหวัด         จํานวน............................แผ่น 
  หมายเหตุ : ข้อ ๑.๘) – ๑.๑๑) เฉพำะประเภทเด็กที่มีอำยุไม่เกินสิบแปดปีและบุคคลที่มิได้เกิดในรำชอำณำจักรไทย 
 และก ำลังเรียนอยู่ในสถำนศึกษำหรือจบกำรศึกษำแล้วแต่ไม่มีสถำนะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  หรือประเภทคนต่ำงด้ำว 
 ที่ถูกบุพกำรีทอดทิ้งหรือไม่ปรำกฏบิดำและมำรดำ ที่มิได้เกิดในรำชอำณำจักรไทย หรือประเภทบุคคลที่ท ำคุณประโยชน ์
 แก่ประเทศ ทีมิ่ได้เกิดในรำชอำณำจักรไทย 
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  ๑.๘) หลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าจาก 
   สถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง  
   หลักฐานแสดงการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กรณีเป็น  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา 
   ในประเทศไทย หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา  
                           กรณีก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา                                จํานวน ......................... ฉบับ 
  ๑.๙) หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือ 
            องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน 
                            สงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         จํานวน ........................  ฉบับ 
         ๑.๑๐) หนังสือรับรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการ 
                 ระดับกรม หรือเทียบเท่ากรมท่ีเกี่ยวข้อง                                        จํานวน ......................... ฉบับ 
            ๑.๑๑) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)..............................................................                จํานวน ..........................ฉบับ 
 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
 ทรงเป็นประมุข ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน ไม่สามารถกลับประเทศ 
 ต้นทาง หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใด ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงแสดงจุดเชื่อมโยงกับประเทศต้นทาง มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ใน 
 ราชอาณาจักรไทยต่อเนื่อง เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอมีสถานะ  
 เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
   

ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกมีกำรปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
หรือเป็นไปโดยทุจริตให้ถือว่ำค ำขอนี้ตกเป็นโมฆะ และมีควำมผิดตำมกฎหมำย 

 
 

        ลงชื่อ ............................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
  (............................................................) 

 
 
 
 
           

            ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย     ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                ๑. ได้สอบปากคําผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว ปรากฏว่า 
                               สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้     ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
                ๒. ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอแล้ว ปรากฏดังนี้ 
                               เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และได้รับแบบคําขอของ นาย/นาง/นางสาว 
  ................................................................................. ในลําดับที่................................. เพื่อดําเนินการต่ อไป 
 จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําขอไว้แล้ว และผู้ยื่นคําขอไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

                 เห็นว่าผู้ยื่นคําขอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการยื่นคําขอ ดังนี้ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 

                 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอขาดเอกสาร หรือค าขอไม่ถูกต้อง ให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจัดส่งเอกสาร หรือ 
 หลักฐาน เพ่ิมเติม ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบตามเอกสารนี้ หากผู้ยื่นค าขอได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจัดส่ง 
 เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม แล้วเจ้าหน้าทีจ่ะเรียกเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณา 
 ค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอ หรือความไม่ครบถ้วนของเอกสาร หรือหลักฐานไม่ได้ และหาก 
 ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าขอ หรือไม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ให้เจ้าหน้าที่คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้ง 
 แจ้งเหตุให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอจะอุทรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามกฎหมายว่าด้วยวิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 หรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก ในการพิจารณอนุญาตของทางราชการ  
 พ.ศ. 2558 

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

ต าแหน่ง .............................................................. 
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.............. 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................... ......................ผู้ยื่นคําขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง 
 โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่า ได้รับคําขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย 
 กฎหมายของข้าพเจ้า เพ่ือด าเนินการต่อไปแล้ว 

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

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

 ใบรับค าขอ (ท่อนนี้ให้ผู้ยื่นค าขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน)  
  อําเภอ....................................... จังหวัด...................................... ได้รับคําขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ 
 ด้วยกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว ............................... ....................ในลําดับที่..............ไว้แล้ว จึงได้ออกหลักฐาน 
 เพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รับคําขอของท่านไว้แล้ว และจะได้ดําเนินการต่อไป 

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

ด ำเนนิกำรตำมมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕64  
โดย กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
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สรุปผลการตรวจสอบค าขอการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕64) 

 ๑. ชื่อผู้ยื่นคําขอ.................................................................... ชื่อสกุล................................................ .................... 
         เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ......................... .... 
 ๒. ยื่นคําขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้     ตนเอง            บุตร           อ่ืน ๆ (ญาติ) ........................ 
         ชื่อ.................................................................................. ชื่อสกุล.............................. ........................................ 
 ๓. ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ มีหลักฐานมาแสดง ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้ยื่นคําขอ (กรณียื่นคําขอแทน) 
               มี  ไม่มี (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ 
                 มี      ไม่มี (๒) บัตรประจําตัวผู้ยื่นคําขอ 
  ๓.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
         มี  ไม่มี (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ  
         มี  ไม่มี (๒) บัตรประจําตัวผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
         มี  ไม่มี (๓) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา ถ้าไม่มีเพราะ.......................................... 
          มี  ไม่มี (๔) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเชื่อถือ จํานวน ๓ คน เพื่อรับรองว่า 
      ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ และอาศัยอยู่ 
      ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเนื่อง ๑๕ ปีขึ้นไป ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน 
    มี  ไม่มี (๕) เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคําผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได ้
      (กรณปีระเภทบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน) 
    มี  ไม่มี (๖) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งออกโดย 
             สถาบันอุดมศึกษาทีทางราชการให้การรับรอง และอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเนื่อง 
      ๑๐ ปีขึ้นไป ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน (กรณปีระเภทเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีและบุคคลที่มิได้เกิด 
      ในราชอาณาจักรไทยและก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา หรือจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้อง 
      ตามกฎหมาย  
     มี      ไม่มี (๗) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมีสถานะคนต่างวด้าวฯ แล้ว 
      สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุต่ํากว่า ๗ ปี) (ประเภทคนต่างด้าวที่ถูก 
      บุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา ที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย (คนไร้รากเหง้า)   
    มี   ไม่มี (๘) หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
      ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคม     
      และความมั่นคงของมนุษย์ (ประเภทคนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดา 
      และมารดา ที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย (คนไร้รากเหง้า)  
    มี  ไม่มี (๙) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหโุทษ) มีหลักฐาน ดังนี้ 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด หรือหลักฐานอื่น 
       แสดงถึงผลของคดี (ระบุ).................................................................................... 

  เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 5 ปี 
       นับถึงวันที่ยื่นคําขอ เว้นแต่โทษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้า หรือผู้ผลิตต้องพ้นโทษมาแล้ว 
       ไม่น้อยกว่า 10 ปี ถึงวันที่ยื่นคําขอ หลักเกณฑ์นี้ยกเว้น ส าหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี  

 

 

ค ำขอเลขที่..........................................                    
(สําหรับเจ้าหน้าที่) 

 



 
 

- ๖ - 

    มี  ไม่มี (๑๐) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
            ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐานการเสียภาษี 
                การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี) หรือ 
            หลักฐานรับรองการประกอบอาชีพสุจริตโดยมีหนังสือรับรองจากนายอ าเภอ  
                 กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ (ต้องปฏิบัติศาสนกิจ 
                 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) มีหลักฐาน......................................................................... 
    มี  ไม่มี (๑๑) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเชื่อถือ จํานวน ๓ คน เพือ่รับรองว่า 
                                      ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ เป็นผู้มีความประพฤติดี 
    มี  ไม่มี (๑๒) หนังสือรับรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการระดับกรม 
           หรือเทียบเท่ากรมท่ีเกี่ยวข้อง (ประเภทบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ ที่มิได้ 
      เกิดในราชอาณาจักรไทย) 
    มี      ไม่มี (๑๓) ผลตรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร/พิสูจน์หลักฐานจังหวัด 
    มี      ไม่มี (๑๔) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ....................................................................................  
 ๔. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
         จึงเห็นควรส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา 

  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังนี้ ............................................................................................. ...... 
  .          ........................................................................................................... เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ยื่นคําขอทราบ 
 

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

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

 ๕. ความเห็นของนายอําเภอ 
               เอกสารครบถ้วน ถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด จึงให้ส่งเรื่องให้ 
                   จังหวัดพิจารณาตามที่เสนอ 

 เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ตามที่เสนอ 
                  ............................................................................................................................. ....................................     
   ............................................................................................................................. ....................................  
 

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

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

 
 


