
 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๗  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่มิได้มีเชื้อสายไทย  
และมิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย  กลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
มีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยไว้แล้ว  รวม  ๑๔  กลุ่ม  ได้แก่  ๑.  กลุ่มชาวเขา  
๙  เผ่า  ๒.  กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง  ๓  ตุลาคม  ๒๕๒๘  
๓.  กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ  ๔.  กลุ่มจีนฮ่ออพยพพลเรือน  ๕.  กลุ่มจีนฮ่ออิสระ  ๖.  กลุ่มผู้พลัดถิ่น
สัญชาติพม่า  ๗.  กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า  ๘.  กลุ่มชาวเวียดนามอพยพ  ๙.  กลุ่มชาวลาวอพยพ  
๑๐.  กลุ่มเนปาลอพยพ  ๑๑.  กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา  ๑๒.  กลุ่มไทยล้ือ  ๑๓.  กลุ่มม้งถ้ํากระบอก 
ที่ทําประโยชน์  และ  ๑๔.  กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  ทั้งนี้  เฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจจัดทํา
ทะเบียนประวัติและมีเอกสารแสดงตน  (เข้ามาถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘)  โดยสํานักบริหาร
การทะเบียน  กรมการปกครอง  ให้ได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว  เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  (หลักเกณฑ์นี้  ไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคล 
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ประเภทที่อาศัยอยู่มานานซ่ึงสํารวจภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล  ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางหรือไม่มีจุดเกาะเก่ียวใด ๆ  กับประเทศต้นทาง  ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  สําหรับการตรวจสอบ
หลักฐานหรือวิธีการสอบสวนอ่ืน ๆ  ทั้งนี้  ให้ยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบผู้ที่ยื่นคําร้องแล้ว  และอยู่ระหว่าง
กระบวนการขอรับการกําหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรเีดิม 

(๒) มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  
นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
โดยต้องมีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎร 

(๓) สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ 
(๔) ต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย  และเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

(๕) มีความประพฤติดีและไม่เคยรับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  นับถึงวันที่ยื่นคําร้อง 

(๖) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ 
(๗) ประกอบอาชีพสุจริต  ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ  ซ่ึงต้อง

ปฏิบัติกิจมาไม่น้อยกว่าห้าปี  และ 
(๘) ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จะต้องชําระค่าธรรมเนียม  (ได้รับการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียม)  ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง   

ข้อ ๒ กลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มี
สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย   กรณีที่ มิ ได้ เ กิดในราชอาณาจักรไทย   และจบการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  เฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์   
๑๔  กลุ่มที่ได้สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่สํารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
สําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  กลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา  ซ่ึงได้รับการสํารวจในระหว่างปี  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดย  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ให้ได้รับสถานะเป็น
บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎร  ซ่ึงครอบคลุมทั้งชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี 
การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกลุ่มที่สํารวจเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  
นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๓) สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยมีปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา  ซ่ึงออก
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง 

(๔) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอ่ืน 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

(๕) มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย  และเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๖) มีความประพฤติดีและไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อยห้าปี  นับถึงวันที่ยื่นคําร้อง 

(๗) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ 
(๘) ประกอบอาชีพสุจริต  และ 
(๙) ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
สําหรับกรณียังไม่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ให้นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณากําหนด

สถานะภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตามสถานะของบิดาและมารดา 

ข้อ ๓ คนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา  กรณีที่มิได้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย  (คนไร้รากเหง้า)  ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติ 
และเอกสารแสดงตนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  สําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  กลุ่มคนไร้รากเหง้า   
ซ่ึงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้ได้รับ
สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) มีหลักฐานว่าอาศัยอยู่ ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี   
นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลเม่ือวันที่   
๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงคนต่างด้าวดังกล่าวอพยพเข้ามาจนถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรหรือเอกสารที่ทางราชการกําหนด  เฉพาะที่ได้รับการสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัติภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๓) มีความประพฤติดีและไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษ 

(๔) มีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน 
ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  หรือสถานสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

(๕) ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๖) ประกอบอาชีพสุจริต  และ 
(๗) ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ  

ยกเว้นกรณีเด็กที่อายุต่ํากว่าเจ็ดปี 
สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
ข้อ ๔ บุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ  กรณีที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย  ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายซ่ึงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว  จนถึงการสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัติเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่ได้รับการสํารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยบุคคล
ที่ทําคุณประโยชน์ต้องมาแสดงตัวให้ทางราชการพิจารณาพร้อมหลักฐานการทําคุณประโยชน์ที่เก่ียวข้อง  
เพื่อให้ได้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว 
และมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมีระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสิบปี   
นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยจนถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๒) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรภายใต้กรอบการแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

(๓) ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๔๔  แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๔) มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย  และเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๕) มีความประพฤติดีและไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อยห้าปี  นับถึงวันที่ยื่นคําร้อง 

(๖) ประกอบอาชีพสุจริต 
(๗) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  และ 
(๘) เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ  โดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยมีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
กรมที่เก่ียวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงานในสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 

 (ก) การศึกษา 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 (ข) ศิลปวัฒนธรรม 
 (ค) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (ง) การกีฬา 
 (จ) สาขาที่ขาดแคลน  และสาขาอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร 
สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จะต้องชําระค่าธรรมเนียม  (ได้รับการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียม)  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง   

ให้ผู้ที่ มีความประสงค์จะขอมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย   
นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าวไปขอรับการดําเนินการ   
ตามขั้นตอน  และแบบคําร้องที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ เม่ือคนต่างด้าวผู้ใดได้รับใบอนุญาตให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  และได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศนี้  หากภายหลัง 
คนต่างด้าวดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ  หรือเป็น 
การเหยียดหยามประเทศชาติ  ให้หน่วยงานรับผิดชอบเพิกถอนการอนุญาตนั้นตามกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

เอกสารแนบทา้ยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เรื่อง    ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลท่ีอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
  และอาศยัอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติฯ 
 

 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  ที่เห็นชอบตามที่สํานักงาน-
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้กําหนดสถานะของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน  
โดยกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
สําหรับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ ให้ได้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร  จึงให้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด นําเอกสารหลักฐานไปย่ืนคําร้องขอ
มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ที่มิได้มีเชื้อสายไทย  
กรณีที่ มิได้เกิดในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย รวม ๑๔ กลุ่ม คือ ๑. ชาวเขา ๙ เผ่า  
๒. บุคคลบนพ้ืนที่สูง/ชุมชนพ้ืนที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘  ๓. อดีตทหารจีนคณะชาติ  
๔. จีนฮ่ออพยพพลเรือน ๕. จีนฮ่ออิสระ ๖. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  ๗. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ๘. ชาวเวียดนาม-
อพยพ  ๙. ชาวลาวอพยพ  ๑๐. เนปาลอพยพ  ๑๑. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา  ๑๒. ไทยลื้อ  ๑๓. ม้งถ้ํากระบอก
ที่ทําประโยชน์  ๑๔. ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  ให้ได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๑.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบคําร้องที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
มีภูมิลําเนาอยู่ ดังน้ี 
   ๑.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๑.๑.๒ ผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  จาํนวน ๓ รูป (กรณีผู้ย่ืนคํารอ้งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว 
    (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว (ถ้ามี) 
    (๕)  สําเนาทะเบียนประวัติที่ระบุว่าเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
    (๖) หนังสือหรอืหลักฐานรับรองการศึกษา (ถ้ามี) 
 

/(๗) กรณีเคยต้องโทษ ... 
 
 
 
 
 



๒ 
 

    (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)   
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงถึงผลของคดี 
     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจาํคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ
รับรอง ๒ คน  หรือ 
     - หลักฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ 
(ต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 
    (๙)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีใบรับรองแพทย์ เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง  โรคยาเสพติดให้โทษ  
โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ 
    (๑๐) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว  (ให้อําเภอพิมพ์ลายน้ิวมือ
ของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น และเก็บไว้ที่จังหวัด
และอําเภอแห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๑๑)  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี  
  ๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บัตรประจําตัว  
ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวที่ทางราชการจัดทําไว้  และดําเนินการ ดังน้ี 
   ๑.๒.๑ บันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) ของบุคคลที่น่าเช่ือถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมี
สถานะคนต่างด้าว ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ และอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีขึ้นไป 
และ  ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว เป็นผู้มีความประพฤติดี    
   ๑.๒.๒ ทดสอบความรู้ในเรื่องการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ   
   ๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างใน
คําร้องและลงช่ือกํากับ  สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้
รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ  หากเห็นว่าถูกต้องส่งเร่ืองให้
จังหวัดพิจารณา  โดยให้อําเภอออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่
ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  

/๑.๓ จังหวัด ... 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
  ๑.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) 
พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคําร้อง
ดําเนินการแก้ไข) 
  ๑.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) 
รับเรื่องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ดุลพินิจพิจารณา
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗   แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภท
ไร้สัญชาติ นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว (ถ้ายังไม่ถูกต้องให้แจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้องดําเนินการ
แก้ไข) 
  ๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว 
  ๑.๖ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทาง
ทะเบียนราษฎร  ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อกับสถานีตํารวจท้องที่ที่มีภูมิลําเนา เพ่ือขอรับ
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
  ๑.๗ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้งให้ สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน
ราษฎร) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทราบเพ่ือเป็นประสานการปฏิบัติ 
 

 ๒. กลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่มิได้เกิดในประเทศไทย และจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   
ครอบคลุมเฉพาะที่ผู้ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธ์ุ ต้ังแต่อดีตจนถึงการสํารวจจัดทํา
ทะเบียนคร้ังสุดท้าย ปี ๒๕๔๒ (ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธ์ุ ๑๔ กลุ่ม) และที่สํารวจเพ่ิมเติมตามยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน กลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา)  ซึ่งสํารวจในห้วงปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ เท่าน้ัน ให้ได้รับสถานะเป็น
บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี  
  ๒.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบคําร้องที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
มีภูมิลําเนาอยู่ หรือมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน ณ กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) 
ดังน้ี 

/๒.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง ... 
 
 
 
 
 



๔ 
 
   ๒.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ  
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๒.๑.๒ ผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป (กรณีผู้ย่ืนคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว 
    (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  
(ถ้ามี) 
    (๕)  สําเนาทะเบียนประวัติที่ระบุว่าเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
    (๖)  หนังสือหรือหลกัฐานรับรองการศึกษาขัน้ตํ่าระดับปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า 
    (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)  
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอ่ืน
ที่แสดงถึงผลของคดี 
     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจาํคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้น กรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือรับรอง 
๒ คน  หรือ 
    (๙) ตรวจสอบแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีใบรับรองแพทย์ เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง  
และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ 
    (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของ  
ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น เก็บไว้ที่จังหวัด 
และอําเภอ แห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๑๑)  หลักฐานอ่ืน ๆ    (ถ้ามี)  
 

/๒.๒ เจ้าหน้าที่ ... 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

  ๒.๒ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บัตรประจําตัว  
ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ที่ทางราชการจัดทําไว้  และดําเนินการ ดังน้ี 
   ๒.๒.๑ บันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) ของบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมีสถานะ
คนต่างด้าว อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีขึ้นไป  และ  ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว เป็นผู้มี
ความประพฤติดี    
   ๒.๒.๒ ทดสอบความรู้ในเรื่องการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ   
   ๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างใน
คําร้องและลงช่ือกํากับ  สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้
รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ หากเห็นว่าถูกต้องส่งเรื่องให้
จังหวัดพิจารณา กรณีภายในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายในพิจารณาและ
ลงนามรับรองคุณสมบัติ  โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หาก
ตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  
  ๒.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) 
พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคําร้อง
ดําเนินการแก้ไข)  กรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) นําเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย 
  ๒.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) 
รับเรื่องและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ดุลพินิจพิจารณา
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗   แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภท
ไร้สัญชาติ นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว (ถ้ายังไม่ถูกต้องให้แจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไข  
หรือกรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครองแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไขต่อไป) 
  ๒.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภทไร้สญัชาติ นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว 
  ๒.๖ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทาง
ทะเบียนราษฎร  ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อกับสถานีตํารวจท้องที่ที่มี
ภูมิลําเนา เพ่ือขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
  ๒.๗ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้ง สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน-
ราษฎร) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทราบเพ่ือเป็นประสานการปฏิบัติ 

/๓. คนต่างด้าว ... 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
 ๓. คนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา กรณีที่มิได้เกิดในประเทศไทย 
(คนไร้รากเหง้า)  ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน     
ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 
(บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มคนไร้รากเหง้า) ซึ่งได้รับการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เท่าน้ัน 
ให้ได้รับสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๓.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบคําร้องที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ)  ที่ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว  
มีภูมิลําเนาอยู่ หรือมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน ณ กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) 
ดังน้ี 
   ๓.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๓.๑.๒ ผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รปู (กรณีผู้ย่ืนคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว 
    (๔)  สําเนาทะเบียนประวัติที่ระบุว่าเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
    (๕)  หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา  หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมีสถานะ
คนต่างด้าวแล้ว สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) 
    (๖)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)       
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอ่ืน
ที่แสดงถึงผลของคดี 
     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) 
    (๗)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ
รบัรอง ๒ คน  หรือ 
    (๘)  หนังสือรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

/(๙) ตรวจสอบแล้ว ... 
 
 
 
 
 



๗ 
 
    (๙)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ  
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีใบรับรองแพทย์ เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้าง  โรคยาเสพติดให้โทษ  
โรคพิษสุราเรื้อรัง  และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ 
    (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของ  
ผู้ขอมีสถานะ คนต่างด้าวฯ จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น เก็บไว้ที่จังหวัด 
และอําเภอ แห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๑๑)  หลักฐานอ่ืน ๆ    (ถ้ามี)  
  ๓.๒ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บัตรประจําตัว  
ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ที่ทางราชการจัดทําไว้  และดําเนินการ ดังน้ี 
   ๓.๒.๑ บันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) ของบุคคลที่น่าเช่ือถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมี
สถานะคนต่างด้าวฯ อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีขึ้นไป และ ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
เป็นผู้มีความประพฤติดี (หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่น่าเช่ือรับรอง จํานวน ๒ คน) 
   ๓.๒.๒ ทดสอบความรู้ในเรื่องการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ 
   ๓.๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างใน
คําร้อง และลงชื่อกํากับ สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้
รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ  หากเห็นว่าถูกต้องส่งเรื่องให้
จังหวัดพิจารณา กรณีภายในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายในพิจารณาและ
ลงนามรับรองคุณสมบัติ  โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หาก
ตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  
  ๓.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) 
พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคําร้อง
ดําเนินการแก้ไข) กรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) นําเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่ชนกลุ่มน้อย 
  ๓.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ-
ปกครอง) รับเรื่องและเอกสารที่เก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจ
คุณสมบัติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ดุลพินิจ 
 

/พิจารณา ... 
 
 
 
 
 



๘ 
 
พิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว (ถ้ายังไม่ถูกต้องให้แจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้อง
ดําเนินการแก้ไข  หรือกรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครองแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไขต่อไป) 
  ๓.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนด
จํานวนคนต่างด้าว 
  ๓.๖ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทาง
ทะเบียนราษฎร  ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อกับสถานีตํารวจท้องที่ที่มี
ภูมิลําเนา เพ่ือขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
  ๓.๗ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้ง สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน-
ราษฎร) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทราบเพ่ือเป็นประสานการปฏิบัติ 
 

 ๔. บุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ  กรณีที่มิได้เกิดในประเทศไทย  ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว ต้ังแต่อดีตจนถึงการสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัติครั้งสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่ได้รับการการสํารวจเพ่ิมเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  โดยบุคคลที่ทําคุณประโยชน์
ต้องมาแสดงตัวให้ทางราชการพิจารณาพร้อมหลักฐานการทําคุณประโยชน์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้สถานะเป็น
บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๔.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบคําร้องที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
มีภูมิลําเนาอยู่ หรือมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน ณ กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน)  
ดังน้ี 
   ๔.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ  
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๔.๑.๒ ผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รปู (กรณีผู้ย่ืนคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว 
 

/(๔) สําเนาบัตรประจําตัว ... 
 
 
 
 
 



๙ 
 
    (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  
(ถ้ามี) 
    (๕)  สําเนาทะเบียนประวัติที่ระบุว่าเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
    (๖)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีใบรับรองแพทย์ เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ  
โรคพิษสุราเรื้อรัง  และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ 
    (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)    
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงถึงผลของคดี 
     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจาํคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ
รับรอง ๒ คน  หรือ 
    (๙)  หลกัฐานแสดงว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
    (๑๐) หนังสือรบัรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เก่ียวข้อง 
    (๑๑)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของ  
ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น  เก็บไว้ที่จังหวัด 
และอําเภอ แห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๑๒)  หลักฐานอ่ืน ๆ    (ถ้ามี)  
  ๔.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บัตรประจําตัว  
ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ที่ทางราชการจัดทําไว้  และดําเนินการดังน้ี 
   ๔.๒.๑ บันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) ของบุคคลที่น่าเช่ือถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมี
สถานะคนต่างด้าวฯ อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีขึ้นไป  และ ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
เป็นผู้มีความประพฤติดี    
   ๔.๒.๒ ทดสอบความรู้ในเรื่องการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ   
 

/๔.๒.๓ เจ้าหน้าที่ ... 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

   ๔.๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างใน
คําร้องและลงช่ือกํากับ  สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้
รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ  หากเห็นว่าถูกต้องส่งเร่ืองให้
จังหวัดพิจารณา กรณีภายในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายในพิจารณาและ
ลงนามรับรองคุณสมบัติ  โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หาก
ตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  
  ๔.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) 
พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย  (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคําร้อง
ดําเนินการแก้ไข) กรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน นําเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แก่ชนกลุ่มน้อย 
  ๔.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ-
ปกครอง) รับเร่ืองและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร  และตรวจ
คุณสมบัติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือใช้
ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว (ถ้ายังไม่ถูกต้องให้แจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้อง
ดําเนินการแก้ไข หรือกรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครองแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไขต่อไป) 
  ๔.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนด
จํานวนคนต่างด้าว 
  ๔.๖ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทาง
ทะเบียนราษฎร  ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อกับสถานีตํารวจท้องที่ที่มี
ภูมิลําเนา เพ่ือขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
  ๔.๗ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้ง สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน-
ราษฎร) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทราบเพ่ือเป็นประสานการปฏิบัติ 
 

------------------------------- 



 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไข 
การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญตัิคนเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ช่ือ...................................... ช่ือสกุล...................................... 

 บัตรประจําตัวเลขท่ี    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ท่ี......................... ตําบล............................................ 

 อําเภอ....................................................... จังหวัด........................................................... 
 

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
 

ประเภทบุคคลทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน 
กลุ่มทีม่ิไดม้ีเชือ้สายไทย 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์ุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร  
ในประเทศไทย  รวม ๑๔ กลุ่ม เท่าน้ัน  คือ  ๑. ชาวเขา ๙ เผ่า  ๒. บุคคลบนพื้นที่สูง/ชุมชนพื้นที่สูง (ที่อพยพเข้ามาก่อนและ
หลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘)  ๓. อดีตทหารจีนคณะชาติ ๔. จีนฮ่ออพยพพลเรือน  ๕. จีนฮ่ออิสระ ๖. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า        
๗. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า  ๘. ชาวเวียดนามอพยพ  ๙. ชาวลาวอพยพ  ๑๐. เนปาลอพยพ  ๑๑. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์
มาลายา  ๑๒. ไทยล้ือ  ๑๓. ม้งถ้ํากระบอกที่ทําประโยชน์  ๑๔. ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  
(ทั้งน้ี รวมถึงบตุรของบุคคลดงักล่าวซ่ึงได้รับการสํารวจ จัดทําทะเบยีนประวัติและเอกสารแสดงตนตามยทุธศาสตรฯ์ เฉพาะผู้ที่
ได้รับการสํารวจในกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ในช่วงป ี๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ ซ่ึงยังไม่จบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เท่าน้ัน) 



๒ 
 

 
 
 

หลักเกณฑก์ารขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
บุคคลประเภทที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยูเ่ปน็เวลานาน 

กลุ่มที่มิได้มีเช้ือสายไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบญัญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหส้ถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถ่ินที่อยู่ถาวรใน 
  ราชอาณาจักร 
 ๒. ไม่สามารถกลบัประเทศต้นทางหรือไมม่ีจุดเกาะเกี่ยวใด ๆ กับประเทศต้นทาง  ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
  เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด (การตรวจสอบหลักฐานหรือวิธีการสอบสวนอื่น ๆ 
  ทั้งน้ี ให้ยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบผูท้ี่ย่ืนคําร้องแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการกําหนดสถานะ 
  ตามมติคณะรฐัมนตรีเดิม) 
 ๓. มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีข้ึนไปนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
  ยุทธศาสตร์การจัดการปญัหาสถานะและสิทธิของบุคคล เมือ่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (อพยพเข้ามา 
  จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘)  โดยต้องมีช่ืออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎร 
 ๔. สามารถพูดและฟงัภาษาไทยเข้าใจ 
 ๕. ต้องมีความจงรกัภักดีต่อประเทศไทยและเลือ่มใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข 
 ๖. มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
  กระทรวงมหาดไทยกําหนด ไม่เคยรับโทษคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหโุทษ  ทั้งน้ี  
  หากได้รับโทษในคดีอาญา ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 ๗. ประกอบอาชีพสุจริต ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ ซึ่งต้องปฏิบัติกจิมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 ๘. ต้องไมเ่ป็นผูม้ีลกัษณะต้องห้ามมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

 

สรุปผลการตรวจสอบคํารอ้งการให้สถานะคนต่างดา้วเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบคุคลประเภททีอ่พยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยูเ่ปน็เวลานาน 

กลุ่มที่มิได้มีเช้ือสายไทย 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓) 

 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกลุ................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้        ตนเอง           บุตร          อื่น ๆ (พี่ น้อง หลาน) ................... 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๓) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา ถ้าไม่มเีพราะ.......................................... 
  มี ไม่มี  (๔) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  บุคคลที่น่าเช่ือถือ จาํนวน ๒ คน  เพื่อรบัรองว่า 
     ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ และอาศัยอยู่ 
     ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีข้ึนไป (อพยพเข้ามาจนถึงวันที ่
     ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 
  มี ไม่มี  (๕) เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคําผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว  สามารถพูดและฟัง 
     ภาษาไทยเข้าใจได้ 
   มี ไม่มี (๖)  แบบบนัทกึปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน เพือ่รบัรองว่า  
     ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
   มี ไม่มี (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)  มีหลักฐาน 
     ดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอื่น 
      แสดงถึงผลของคดี (ระบุ).....................................................................  
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๔ 
 

 
 

- ๒ - 
 

   มี ไม่มี (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑเ์สียภาษี)  หรือ 
      หลักฐานรบัรองการประกอบอาชีพสจุริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน 
      กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ   (ต้องปฏิบัติกิจ 
             มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) มีหลกัฐาน.................................................... 
  มี ไม่มี  (๙)  ใบรับรองแพทย์  เพื่อแสดงว่า  ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน 
     กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕ (โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 
     โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) 
  มี ไม่มี  (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมอืของผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑๑) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) .................................................................................... 
 

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
  เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  จึงเห็นควรสง่เรื่องให้จงัหวัดพิจารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ....................................................................................................... เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ย่ืนคําร้องทราบ 
 
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

            วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
๕. ความเห็นของนายอําเภอ 
  เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรกีําหนด   จึงใหส้่งเรื่อง 
  ให้จังหวัดพจิารณาตามที่เสนอ 
  เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งใหผู้้ย่ืนคําร้องทราบ ตามที่เสนอ 
  ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

             (ลงช่ือ) ............................................................... 
                      (.............................................................) 
       นายอําเภอ............................................................... 
      วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  

 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๕ 
 

 
คําร้องลําดับที่ .............................. 

 
แบบคําร้องและเง่ือนไข 

การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคคลประเภทท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย 
และอาศัยอยู่เป็นเวลานานท่ีมิได้มีเช้ือสายไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 

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

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
    กรณียื่นคําร้องแทน (ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นคําร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล.....................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน......................................................พ.ศ..........................  อายุ.................................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน                                                               
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.........................................................  ประเทศต้นทาง .............................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่.............. ตําบล................................... อําเภอ...................................  
 จังหวัด....................................................  โทรศัพท์ ................................................................  มีความประสงค์ 
 ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย    ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เป็น           
        บุตร            อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ) ........................................................................... 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. ช่ือสกุล................................................................  
 เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ............ อายุ...............ปี  สถานทีเ่กิด....................................... 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..................................................... ประเทศต้นทาง............................................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน                                           
 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม........................................................................ ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..........  
 ตําบล...........................อําเภอ............................จงัหวัด............................... มีพี่น้องร่วมบิดา/มารดา.........คน 
        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 

 

 
 

รูปถ่าย 
ของผู้ขอมีสถานะ 

คนต่างด้าว 
ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
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๒. มีบิดา ช่ือ ..................................................................... ช่ือสกุล......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...............................................................  ประเทศต้นทาง....................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๓. มีมารดาช่ือ.................................................................... ช่ือสกุล.......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ........................................................... ประเทศต้นทาง.........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๔. สถานภาพการสมรส              โสด               จดทะเบียนสมรส                 ไม่จดทะเบียนสมรส 
 

๕. มีสามี/ภริยา ช่ือ............................................................. ช่ือสกุล......................................................................  
 เกิดวันที่..............................เดือน...............................................พ.ศ........................  อายุ.............................ปี    
 เลขประจําตัวประชาชน  
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ......................................................... ประเทศต้นทาง...........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๖. ข้าพเจ้าขอย่ืนคําร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วย 
 กฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๗. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... ช่ือสกุล..........................................  
 ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  - เป็นผู้มีความประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ      และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา   หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา ซึ่งพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 

 พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
        ๑) ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคํารอ้ง จํานวน ๓ ฉบับ 
 

     ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน  ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน  ๓ ฉบับ 

 
 
 
 



๗ 
 

- ๓ - 
 

   ๒.๔) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา (ถ้ามี) จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) หนังสือหรือหลกัฐานรบัรองการศึกษา  หากไม่มสีามารถพูดและ 
          ฟังภาษาไทยเข้าใจ จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๖) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรอืลหุโทษ)  
       มีหลกัฐาน ดังน้ี 
      (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรบัรองคดีถึงทีสุ่ด 
      หรือหลกัฐานอื่นแสดงถึงผลของคดี จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) 
      ต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๗) หลกัฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐานการเสียภาษี  
      (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)  หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๒) หลกัฐานรบัรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลทีน่่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน   หรือ  จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๓) กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ   
      (ต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี)  จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๘) ใบรบัรองแพทย์ เพือ่แสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนด 
       ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  (ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  
    โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน  ๔ แผ่น 
    ๒.๑๐) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี).............................................................. จํานวน .......................... ฉบับ 
 

๘. ข้าพเจา้ขอรบัรองว่า  หากทางราชการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า ข้าพเจา้มีคุณสมบัติทีจ่ะได้รบัการพจิารณาใหม้ ี
 ถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และได้รับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  ข้าพเจ้าสามารถที่จะชําระค่าธรรมเนียม  
 ตามที่ทางราชการกําหนดได้ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ 
หรือเป็นไปโดยทุจริตให้ถือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

                                    ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืขวา 
 

 
 
 
 

  



๘ 
 

- ๔ - 
 
  แบบรบัรองภาพถ่ายของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ซึ่งขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กรณี นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................  ร้องขอสถานะคนต่างด้าวฯ ให้  
                     บุตร                                 อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ).....................................................  
         ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ช่ือสกลุ..................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 

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

 
สําหรับเจ้าหน้าที ่
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... 
 ซึ่งขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จริง 
 

  ๒.  ได้สอบปากคําผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว  ปรากฏว่า 
         สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
         ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  และได้รับแบบคําร้องของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลาํดับที่................................. เพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลกัฐานแสดงว่าทางราชการได้รบัแบบคํารอ้งไว้แลว้  และผู้ย่ืนคําร้องได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๙ 
 

- ๕ - 
 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคําร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

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

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
 
 

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

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

 
 

(ท่อนน้ีใหผู้้ย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อถือไว้เป็นหลกัฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ...........................................  จงัหวัด........................................... ได้รบัคํารอ้งขอมสีถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................... 
ในลําดับที่.................... ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รบัคํารอ้งฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ 
ดําเนินการต่อไป 
 
 

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

                   (ประทบัตราประจําตําแหน่งเป็นสําคัญ) 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ยื่นคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้อง  และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องยื่น ณ ท่ีว่าการอําเภอ ดงัน้ี 
  ๑.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณียื่นคาํร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ             (๒)  สาํเนาบตัรประจําตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (๑)  รูปถา่ยขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป (กรณีผู้ยื่นคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้รูปถา่ย จํานวน ๖ รูป 
โดยให้ตดิในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชดุ) 
   (๒)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ
   (๓)  สําเนาบตัรประจําตัว 
   (๔)  สําเนาบตัรประจําตัวของบดิา และมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว  (ถ้ามี) 
   (๕)  สําเนาทะเบยีนประวัตท่ีิระบุว่าเขา้มาจนถงึวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
   (๖) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา (ถ้ามี) 
   (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐานดงัน้ี 
    - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถงึท่ีสดุ  หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถงึผลของคด ี
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซ่ึงต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถงึวันท่ียื่นคําร้อง 
   (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชพี 
    - ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษ ี(ยกเว้นกรณี 
รายได้ไม่ถงึเกณฑเ์สียภาษี)   หรือ 
    - หลกัฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือรับรอง ๒ คน  หรือ 
    - หลักฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษ ุสามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน  ๆ(ต้องปฏบิัติกิจมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ป)ี 
   (๙)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบญัญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมีใบรับรองแพทย ์เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕  ไดแ้ก่ 
โรคเร้ือน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าชา้ง  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเร้ือรัง  และโรคซิฟิลสิในระยะท่ี ๓ 
   (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าว 
จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งใหก้รมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น และเก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอแหง่ละ ๑ แผ่น) 
   (๑๑)  หลกัฐานอ่ืน  ๆ   (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ ตรวจสอบคุณสมบตัิในเบื้องต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บตัรประจําตัวผู้ยื่นคาํร้องขอมีสถานะคน
ต่างด้าว ท่ีทางราชการจดัทําไว้  และดําเนินการ ดังน้ี 
  ๒.๑ บันทึกปากคาํ (ปค. ๑๔) ของบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมีสถานะคนตา่งด้าว ไม่สามารถกลบั
ประเทศต้นทางได ้และอาศยัอยูใ่นประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปขีึ้นไป  และ  ๒) ผู้ขอมีสถานะคนตา่งดา้ว เป็นผู้มี
ความประพฤติด ี   
  ๒.๒ ทดสอบความรู้ในเร่ืองการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ   
  ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบตัติามหลักเกณฑ์  
เม่ือเห็นว่าถกูต้องให้ลงนามรับรองสาํเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้อง และลงชือ่กํากับ  สรุปผลการตรวจสอบ
ตามแบบท่ีกําหนด เม่ือเจ้าหน้าท่ีดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ ให้รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนาม
รับรองคุณสมบตั ิ หากเหน็ว่าถูกต้องส่งเร่ืองให้จังหวัดพิจารณา  โดยให้อําเภอออกใบรับคาํร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  
หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้สง่เร่ืองคืนผูร้้องทราบโดยเร็ว  
 ๓. จังหวัด (ท่ีทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี แล้วนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้
กระทรวงมหาดไทย  (ถ้าไม่ถกูต้องใหแ้จ้งอําเภอเพ่ือแจ้งผูย้ื่นคาํร้องดาํเนินการแก้ไข)  
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (สว่นประสานราชการ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง) รับเร่ืองและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้สญัชาติไทยและให้สถานะคนตา่งด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใชดุ้ลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๑๗ แหง่พระราชบัญญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนดจํานวนคนตา่งดา้ว  
 

 
 

หมายเหตุ คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด โดยส่งเอกสารคําร้องฉบับจริงให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด (พร้อมแผ่นพิมพ์ 
  ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น) และสําเนาเก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอ แหง่ละ ๑ ชุด 
 



  

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไข 
การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญตัิคนเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ช่ือ.......................................... ช่ือสกุล.................................. 

 บัตรประจําตัวเลขท่ี    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ท่ี......................... ตําบล/แขวง................................ 

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

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้ว 
แต่ไมม่ีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  กรณทีี่มิได้เกิดในประเทศไทย 

 

ครอบคลุมเฉพาะท่ีผู้ท่ีได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธ์ุ ตั้งแต่อดีตจนถึงการสํารวจจัดทําทะเบยีน
คร้ังสุดท้าย ป ี๒๕๔๒ (ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธ์ุ ๑๔ กลุ่ม) และท่ีสํารวจเพ่ิมเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบคุคล (บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา)   ซ่ึงสํารวจในห้วงปี 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ซ่ึงจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนถึงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เท่าน้ัน 



๒ 
 

 
 
 

หลักเกณฑก์ารขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
ประเภทกลุ่มเด็กและบคุคลทั้งทีก่ําลังเรียนอยู่ในสถานศกึษาและจบการศกึษาแล้ว 

แต่ไม่มีสถานะที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กรณีที่มิไดเ้กดิในประเทศไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบญัญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหส้ถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถ่ินที่อยู่ถาวรใน 
  ราชอาณาจักร 
 ๒. มีช่ืออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎร  ซึ่งครอบคลุมทัง้ชนกลุม่น้อย/กลุ่มชาติพันธ์ุทีม่ีการสํารวจจัดทํา 
  ทะเบียนในอดีตจนถึงปี ๒๕๔๒  และกลุม่ทีส่ํารวจเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ 
  ของบุคคล  ในระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ 
 ๓. มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกนัต่อเน่ือง ๑๐ ปข้ึีนไป นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
  ยุทธศาสตร์ฯ  เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  (อพยพเข้ามาอยู่อาศัยจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 
 ๔. สําเร็จการศึกษาข้ันตํ่าระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยถึงวันที ่
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติยุทธศาสตร์ฯ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  รวมทั้งต้องมปีรญิญาบตัรหรือหนังสือ 
  รับรองการจบการศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันอุดมศึกษาทีท่างราชการใหก้ารรับรอง 
 ๕. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและการใช้สญัชาติอื่น 
 ๖. มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๗. มีความประพฤติดีและ/หรือประกอบอาชีพสุจริต โดยต้องไมเ่คยได้รับโทษคดีอาญา ยกเว้นความผิด 
  โดยประมาทหรือลหโุทษ  ทั้งน้ี หากได้รบัโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ป ี
 ๘. ต้องไม่เป็นผูม้ีลักษณะต้องห้ามมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
  คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

  อน่ึง กรณียังไมจ่บการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้นําเข้าสู่กระบวนการพจิารณากําหนดสถานะภายใต้ 
 ยุทธศาสตร์ตามสถานะของบิดาและมารดา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

สรุปผลการตรวจสอบคํารอ้งการให้สถานะคนต่างดา้วเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบคุคลประเภทกลุ่มเดก็และบุคคลทั้งทีก่ําลังเรียนอยู่ในสถานศกึษาและจบการศกึษาแล้ว 

แต่ไม่มีสถานะที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  กรณีที่มิไดเ้กดิในประเทศไทย 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓) 

 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกลุ................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้        ตนเอง           บุตร          อื่น ๆ (พี่ น้อง หลาน) ................... 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๓) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา ถ้าไม่มเีพราะ.......................................... 
  มี ไม่มี  (๔) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  บุคคลที่น่าเช่ือถือ จาํนวน ๒ คน  เพื่อรบัรองว่า 
     ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีข้ึนไป 
     (อพยพเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘)  และไม่มีและใช้สัญชาติอื่น 
  มี ไม่มี  (๕) หนังสือหรือหลักฐานรบัรองการศึกษาข้ันตํ่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     ซึ่งออกโดยสถาบันอดุมศึกษาทีท่างราชการให้การรบัรอง (ก่อน ๑๙  มกราคม ๒๕๔๘) 
  มี ไม่มี  (๖) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน เพื่อรับรองว่า 
     ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
  มี ไม่มี  (๗) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรอืลหโุทษ) 
     มีหลักฐาน ดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอื่น 
      แสดงถึงผลของคดี (ระบุ).....................................................................  
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๔ 
 

 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี  (๘) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑเ์สียภาษี)  หรือ 
      หลักฐานรบัรองการประกอบอาชีพสจุริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
       รับรอง ๒ คน 
  มี ไม่มี  (๙)  ใบรับรองแพทย์  เพื่อแสดงว่า  ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน 
     กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕ (โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 
     โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) 
  มี ไม่มี  (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมอืของผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑๑)  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี ................................................................................. 
 

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
  เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  จึงเห็นควรสง่เรื่องให้จงัหวัดพิจารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผูร้้องทราบ 
 
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

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

๕. ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมัน่คงภายใน 
  เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรกีําหนด   จึงใหส้่งเรื่อง 
   ให้จังหวัด/กรมการปกครอง พิจารณาตามที่เสนอ 
  เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งใหผู้้ย่ืนคําร้องทราบ ตามที่เสนอ 
  ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

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

 นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานัก........................................................... 
            วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  

 
 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๕ 
 

 
คําร้องลําดับที่ .............................. 

 

แบบคําร้องและเง่ือนไข 
การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของบุคคลประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลท้ังท่ีกําลังเรียน 
อยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้ว  
แต่ไม่มีสถานะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

กรณีท่ีมิได้เกิดในประเทศไทย  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 

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

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
    กรณียื่นคําร้องแทน (ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นคําร้อง)  
 

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

  สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ....................................................   ประเทศต้นทาง .............................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่......... ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต........................ 
  จังหวัด..........................................................................  โทรศัพท์ ...................................................................   
 มีความประสงค์ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น 
         บุตร             อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ) ....................................................................................... 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 
 

ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. ช่ือสกุล................................................................  
 เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ............ อายุ...............ปี  สถานทีเ่กิด....................................... 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..................................................... ประเทศต้นทาง............................................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน                        
 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม........................................................................ ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..........  
 ตําบล...........................อําเภอ............................จงัหวัด............................... มีพี่น้องร่วมบิดา/มารดา.........คน 
        กําลังศึกษา ระดับ.......................................................................... ช้ัน ..................................................... 
 สถานศึกษา................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด....................................... 
 

 
 

 
 

รูปถ่าย 
ของผู้ขอมีสถานะ 

คนต่างด้าว 
ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

 
- ๒ - 

 

           สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................  วุฒิการศึกษา....................................................... 
 เมื่อวันที่..................................สถานศึกษา............................... อําเภอ........................ จังหวัด.........................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

๒. มีบิดา ช่ือ ..................................................................... ช่ือสกุล......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...............................................................  ประเทศต้นทาง....................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๓. มีมารดาช่ือ.................................................................... ช่ือสกุล.......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ........................................................... ประเทศต้นทาง.........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๔. สถานภาพการสมรส              โสด               จดทะเบียนสมรส                 ไม่จดทะเบียนสมรส 
 

๕. มีสามี/ภริยา ช่ือ............................................................. ช่ือสกุล......................................................................  
 เกิดวันที่..............................เดือน...............................................พ.ศ........................  อายุ.............................ปี    
 เลขประจําตัวประชาชน  
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ......................................................... ประเทศต้นทาง...........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๖. ข้าพเจ้าขอย่ืนคําร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วย 
 กฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๗. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... ช่ือสกุล..........................................  
 ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  - เป็นผู้มีความประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ      และ 
  - ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น    และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา    หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา ซึ่งพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 

 พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
  ๑) ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคํารอ้ง จํานวน  ๓ ฉบับ 
 

 
 
 
 



๗ 
 

- ๓ - 
 

     ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน  ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา (ถ้ามี) จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) หนังสือหรือหลกัฐานแสดงการศึกษาข้ันตํ่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
    ซึ่งออกโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการให้การรบัรอง 
    (ก่อน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘) จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๖) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรอืลหุโทษ)  
       มีหลกัฐาน ดังน้ี 
      (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรบัรองคดีถึงทีสุ่ด 
      หรือหลกัฐานอื่นแสดงถึงผลของคดี จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) 
      ต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๗) หลกัฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐานการเสียภาษี  
      (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)  หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๒) หลกัฐานรบัรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลทีน่่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน  จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๘) ใบรบัรองแพทย์ เพือ่แสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนด 
       ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  (ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  
    โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน  ๔ แผ่น 
    ๒.๑๐) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................. จํานวน .......................... ฉบับ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็  
หรือเป็นไปโดยทุจริต ให้ถือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

                                 ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 
 

  



๘ 
 

- ๔ - 
 

  แบบรบัรองภาพถ่ายของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ซึ่งขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กรณี นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................  ร้องขอสถานะคนต่างด้าวฯ ให้  
                     บุตร                                 อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ).....................................................  
         ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ช่ือสกลุ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 

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

 
สําหรับเจ้าหน้าที ่
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... 
 ซึ่งขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จริง 
 

  ๒.  ได้สอบปากคําผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว  ปรากฏว่า 
         สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
         ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  และได้รับแบบคําร้องของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลาํดับที่................................. เพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
 จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผู้ร้องได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๙ 
 

- ๕ - 
 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคําร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 

 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
 
 

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

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

 
 

(ท่อนน้ีใหผู้้รอ้งขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเพือ่ถือไว้เป็นหลักฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ/เขต..............................................  จงัหวัด.............................................. ได้รบัคํารอ้งขอมสีถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. 
ในลําดับที่.................... ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รบัคํารอ้งฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ 
ดําเนินการต่อไป 
 
 

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

                   (ประทบัตราประจําตําแหน่งเป็นสําคัญ) 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ยื่นคาํร้องกรอกข้อมูลในคําร้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบคาํร้องยื่น ณ ท่ีว่าการอําเภอ/กรมการปกครอง 
(สํานักกิจการความม่ันคงภายใน)  ดงัน้ี 
  ๑.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณียื่นคาํร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ             (๒)  สาํเนาบตัรประจําตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (๑)  รูปถา่ยขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป (กรณีผู้ยื่นคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้รูปถา่ย จํานวน ๖ รูป 
โดยให้ตดิในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชดุ) 
   (๒)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ
   (๓)  สําเนาบตัรประจําตัว 
   (๔)  สําเนาบตัรประจําตัวของบดิา และมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  (ถา้มี) 
   (๕)  สําเนาทะเบยีนประวัตท่ีิระบุว่าเขา้มาจนถงึวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
   (๖) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษาขั้นต่าํระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐานดงัน้ี 
    - สําเนาคาํพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถงึท่ีสดุ  หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถงึผลของคด ี
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซ่ึงต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถงึวันท่ียื่นคําร้อง 
   (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชพี 
    - ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษ ี(ยกเว้น กรณี 
รายได้ไม่ถงึเกณฑเ์สียภาษี)   หรือ 
    - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือรับรอง ๒ คน  หรือ 
   (๙)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบญัญัตคินเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมีใบรับรองแพทย ์เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕  ไดแ้ก่ 
โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าชา้ง  โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ  โรคพิษสุราเร้ือรัง  และโรคซิฟิลสิในระยะท่ี ๓ 
   (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งใหก้รมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น  เก็บไว้ท่ีจังหวัด และอําเภอ แหง่ละ ๑ แผ่น) 
   (๑๑)  หลกัฐานอ่ืน  ๆ   (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ/สํานักกจิการความม่ันคงภายใน ตรวจสอบคุณสมบตัิในเบื้องต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัต/ิ
บัตรประจําตัวผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ท่ีทางราชการจดัทําไว้  และดําเนินการ ดงัน้ี 
  ๒.๑ บันทึกปากคาํ (ปค. ๑๔) ของบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมีสถานะคนตา่งด้าวฯ อาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยตดิต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปขีึ้นไป  และ  ๒) ผู้ขอมีสถานะคนตา่งดา้วฯ เป็นผู้มีความประพฤตดิ ี   
  ๒.๒ ทดสอบความรู้ในเร่ืองการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ   
  ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคณุสมบัติตามหลักเกณฑ์  
เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงชื่อกํากับ  สรุปผลการตรวจสอบ
ตามแบบท่ีกําหนด เม่ือเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนาม
รับรองคุณสมบัติ  หากเห็นว่าถูกต้องส่งเร่ืองให้จังหวัดพิจารณา กรณีภายในเขต กทม. ให้ผู้อํานวยการสํานักฯ พิจารณา
และลงนามรับรองคุณสมบัติ โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้ว
เอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเร่ืองคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  
 ๓. จังหวัด (ท่ีทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
แล้วนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้
กระทรวงมหาดไทย กรณีในเขต กทม. ให้กรมการปกครอง (สํานักกิจการความม่ันคงภายใน) นําเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย (ถ้าไม่
ถูกต้องให้แจ้งอําเภอ เพ่ือแจ้งผู้ยื่นคําร้องดําเนินการแก้ไข)  
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง) รับเร่ืองและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น (โดยอาจมี
การตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นพิจารณา ท้ังน้ี เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบดว้ยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย) ก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่น
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว  
 

 
 

หมายเหตุ คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด โดยส่งเอกสารคําร้องฉบับจริงให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด (พร้อมแผ่นพิมพ์ 
  ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น) และสําเนาเก็บไว้ที่จังหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชุด 



 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเงื่อนไข 
การขอมีสถานะคนต่างด้าวเขา้เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ช่ือ...................................... ช่ือสกุล...................................... 

 บัตรประจําตัวเลขที่    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ที่......................... ตําบล/แขวง................................. 

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

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

 

ประเภทคนไร้รากเหง้า 
เฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนแล้ว 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในห้วงปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 
ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รบัการสํารวจ จดัทําทะเบียนประวตัิและเอกสารแสดงตนตามยุทธศาสตรก์ารจดัการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘   (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   
กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่อยู่ในสถานสงเคราะห์) ซึ่งได้รับการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เท่านั้น 



๒ 
 

 
 

หลักเกณฑ์การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
บุคคลประเภทคนไร้รากเหง้า  กรณีคนต่างด้าวท่ีถูกบุพการีทอดท้ิง 

ซ่ึงมิได้เกิดในประเทศไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 ๑. รัฐบาลมีนโยบายให้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นทีอ่ยู่ใน 
  ราชอาณาจักร 
 ๒. มีหลักฐานว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย ๑๐ ปีขึ้นไป นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรี 
  อนุมัติยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสทิธิของบุคคล (อพยพเข้ามาจนถึงวันที ่๑๘ มกราคม 
  ๒๕๓๘) 
 ๓. มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎรหรือเอกสารที่ทางราชการกําหนด  เฉพาะที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียน 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในห้วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
 ๔. มีความประพฤติดี โดยต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือ 
  ลหุโทษ 
 ๕. มีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย 
  หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๖. ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ๗. ประกอบอาชีพสุจริต 
 ๘. ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางราชการไทยกําหนด หรอืสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ ยกเว้น 
  กรณีเด็กที่อายุตํ่ากว่า ๗ ปี 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

 
สรุปผลการตรวจสอบคําร้องการให้สถานะคนตา่งด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของบุคคลประเภทคนไรร้ากเหง้า   
กรณีคนต่างด้าวท่ีถูกบุพการีทอดท้ิงซ่ึงมิได้เกิดในประเทศไทย 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกุล................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ให้ 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณีย่ืนคาํร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ  (เฉพาะที่ได้รบัการ 
     สํารวจจัดทําทะเบียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในห้วงปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒) 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๓) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  ผูท้ี่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน  เพ่ือรับรองว่า 
     ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปี 
     ขึ้นไป (อพยพเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 
  มี ไม่มี  (๔) หนังสือหรือหลกัฐานรับรองการศึกษา  หากไมม่ีได้สอบถามผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
     แล้ว สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้น เด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) 
  มี ไม่มี  (๕) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) โดยมีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
     จํานวน ๒ คน เพ่ือรับรองว่า ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  มี ไม่มี  (๖) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)  มีหลักฐานดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอ่ืน 
      แสดงถึงผลของคดี (ระบุ)......................................................................  
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) 
  มี ไม่มี  (๗) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
       ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)  หรือ 
       หลักฐานรับรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลทีน่่าเช่ือถือ 
       รับรอง ๒ คน 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



๔ 
 

 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี  (๘)  หนังสือรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรฐั หรือองค์กรเอกชน 
     ที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับ 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  มี ไม่มี  (๙)  ใบรับรองแพทย์  เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน 
     กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕ (โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 
     โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) 
  มี ไม่มี  (๑๐)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑๑)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................................... 
 
๔. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 
  เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถกูต้อง  และมีคณุสมบัติครบถว้นตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด   
  จึงเห็นควรส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถกูต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบ 
 
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที่ 
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

           วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
๕. ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
  เอกสารครบถว้นและถูกต้อง และมคีุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด   จึงให้ส่งเรื่อง 
  ให้จังหวัด/กรมการปกครอง พิจารณาตามท่ีเสนอ 
  เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ ตามท่ีเสนอ 
 

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

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

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานัก........................................................... 
        วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  

 
 

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



๕ 
 

 
คําร้องลําดับที่ .............................. 

 

แบบคําร้องและเงื่อนไข 
การขอมีสถานะคนตา่งด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบุคคลประเภทคนไร้รากเหง้า 
กรณีคนตา่งด้าวท่ีถูกบุพการีทอดท้ิงซึ่งมิได้เกิดในประเทศไทย 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบญัญตัคินเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

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

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

    กรณีย่ืนคําร้องแทน (ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ซ่ึงมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบรูณ์ ในวันย่ืนคาํร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล.....................................................  
 เกิดวันที่........................เดือน........................................................พ.ศ.........................  อายุ............................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน  
   สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...........................................................  ประเทศต้นทาง ......................................................... 
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่...... ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต................................  
 จังหวัด..................................................................  โทรศัพท์ .............................................................................   
 มีความประสงค์ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย   ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้อง  
 เป็น ................................................................................................................................................................. 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 

ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเขา้เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. ช่ือสกุล................................................................  
 เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ............ อายุ...............ปี  สถานที่เกิด....................................... 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..................................................... ประเทศต้นทาง............................................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน                                           
 ชนกลุ่มน้อยกลุม่........................................................................ ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..........  
 ตําบล...........................อําเภอ............................จังหวัด............................... มีพ่ีน้องร่วมบิดา/มารดา.........คน 
        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ของผูข้อมสีถานะ 

คนต่างด้าว 
ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

 
- ๒ - 

 

๒. มีบิดา ช่ือ ..................................................................... ช่ือสกุล......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...............................................................  ประเทศต้นทาง....................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จังหวัด......................... 
 

๓. มีมารดาช่ือ.................................................................... ช่ือสกุล.......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ........................................................... ประเทศต้นทาง.........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จังหวัด......................... 
 

๔. สถานภาพการสมรส              โสด               จดทะเบียนสมรส                 ไม่จดทะเบียนสมรส 
 

๕. มีสามี/ภริยา ช่ือ............................................................. ช่ือสกุล......................................................................  
 เกิดวันที่..........................เดือน................................................พ.ศ............................ อายุ.............................ปี    
 เลขประจําตัวประชาชน   
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.......................................................... ประเทศต้นทาง..........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่......... หมู่ที่...... ตําบล........................ อําเภอ............................ จังหวัด....................... 
 

๖. ข้าพเจ้าขอย่ืนคําร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย 
 กฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๗. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... ช่ือสกุล..........................................  
 ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  - เป็นผู้มคีวามประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ      และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา    หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา (ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) 
 

 พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
        ๑) ผูย่ื้นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง จํานวน ๓ ฉบับ 
     ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน ๓  ฉบับ 

 
 
 
 
 



๗ 
 

 
- ๓ - 

 

   ๒.๔) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา  จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๕) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ)  
        มีหลักฐาน ดังน้ี 
       (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสอืรับรองคดีถึงที่สุด 
        หรือหลักฐานอื่นแสดงถึงผลของคดี จํานวน .......................... ฉบับ 
      (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๖) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      (๑) ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐานการเสียภาษี  
        (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)  หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
      (๒) หลักฐานรับรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ 
       รับรอง ๒ คน  จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๗) หนังสือรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
     ที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์ 
    กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๘) ใบรับรองแพทย์ เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนด 
    ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  (ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  
    โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะท่ี ๓) จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๙)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน ๔ แผ่น 
    ๒.๑๐) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)........................................................... จํานวน .......................... ฉบับ 
 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
หรือเป็นไปโดยทุจริต ใหถ้ือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

                                 ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 

 
 
 

  



๘ 
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  แบบรับรองภาพถ่ายของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 
ซึ่งขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กรณี นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................  ร้องขอสถานะคนต่างด้าวฯ ให้  
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... ช่ือสกุล.............................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 

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

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
 

  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... 
 ซึ่งขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จริง 
 

  ๒.  ได้สอบปากคําผูข้อมสีถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว  ปรากฏว่า 
         สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
         ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  และได้รับแบบคํารอ้งของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลําดับที่................................. เพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผู้ย่ืนคาํร้องได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๙ 
 

 
- ๕ - 

 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคาํร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที่ 
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับหลักฐานทีท่างราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าพเจ้าเพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว 
 
 

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

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

 
 

(ท่อนน้ีใหผู้้ร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือถือไว้เป็นหลักฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ/เขต.............................................  จังหวัด................................................... ได้รับคําร้องขอมีสถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. 
ในลําดับที่............... ไว้แล้ว  จงึได้ออกหลักฐานเพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รับคําร้องฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ 
ดําเนินการต่อไป 
 
 

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

                    (ประทับตราประจําตําแหน่งเป็นสําคัญ) 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ยื่นคําร้องกรอกขอ้มูลในคําร้อง  และจัดเตรยีมเอกสารประกอบคําร้องยื่น ณ ทีว่่าการอําเภอ/กรมการปกครอง 
(สํานักกจิการความม่ันคงภายใน)  ดังนี ้
  ๑.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณยีื่นคําร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบยีนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัต ิ             (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (๑)  รูปถ่ายขนาด  ๒ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป (กรณผู้ียื่นคําร้องยงัไมบ่รรลุนิติภาวะใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป 
โดยให้ตดิในแบบคําร้อง จํานวน ๓ ชุด) 
   (๒)  สําเนาทะเบยีนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัต ิ
   (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   (๔)  สําเนาทะเบยีนประวัตทิี่ระบวุ่าเข้ามาจนถึงวนัที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
   (๕) หนงัสือหรอืหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมีสถานะคนตา่งด้าวฯ แล้ว สามารถ
พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเวน้เด็กอายุต่ํากว่า ๗ ปี) 
   (๖)  กรณีเคยต้องโทษคดอีาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรอืลหุโทษ) มีหลักฐานดงันี ้
    - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรอืหลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลของคดี 
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีไดร้บัโทษจําคุก) 
   (๗)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    - ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษี (ยกเว้น 
กรณรีายได้ไมถ่ึงเกณฑ์เสียภาษ)ี   หรือ 
    - หลักฐานการรบัรองการประกอบอาชีพสุจรติ โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือรับรอง ๒ คน  หรือ 
   (๘)  หนงัสือรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
   (๙)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมีใบรับรองแพทย์ เพือ่แสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕  ได้แก่ 
โรคเรื้อน  วณัโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้าง  โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  โรคพษิสุราเรื้อรัง  และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ 
   (๑๐)  แผ่นพิมพล์ายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จาํนวน ๒ แผ่น เก็บไว้ทีจ่ังหวัด และอําเภอ แห่งละ ๑ แผ่น) 
   (๑๑)  หลักฐานอื่น ๆ    (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ/สํานักกิจการความมั่นคงภายใน ตรวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นจากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บัตร
ประจําตัวผู้ยื่นคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ที่ทางราชการจัดทาํไว้  และดําเนินการ ดงันี ้
  ๒.๑ บันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) ของบุคคลที่น่าเช่ือถือ เพื่อรับรองว่า ๑) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ อาศัยอยูใ่น
ประเทศไทยติดต่อกันต่อเนื่อง ๑๐ ปีขึ้นไป  และ ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ เป็นผู้มีความประพฤติดี (หน่วยงานของรัฐหรือ
บุคคลที่น่าเชื่อรบัรอง จํานวน ๒ คน) 
  ๒.๒ ทดสอบความรู้ในเรื่องการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ 
  ๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงชื่อกํากับ สรุปผลการตรวจสอบตามแบบ
ที่กําหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพื่อพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ  
หากเห็นว่าถูกต้องส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา กรณีภายในเขต กทม. ให้ผู้อํานวยการสํานักฯ พิจารณาและลงนามรับรอง
คุณสมบัติ โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกัน
หรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  
 ๓. จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงานใน
พื้นที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้
กระทรวงมหาดไทย  กรณีในเขต กทม. ให้กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) นําเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย  (ถ้าไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งอําเภอ เพื่อแจ้งผู้ยื่นคําร้องดําเนินการแก้ไข)  
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) รับเรื่องและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
(โดยอาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นพิจารณา ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย) ก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้
ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
ประเภทไร้สัญชาตินอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว  
 

 
 

หมายเหตุ คําร้องให้จดัทํา ๓ ชุด โดยส่งเอกสารคําร้องฉบบัจรงิใหก้ระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชดุ (พรอ้มแผ่นพมิพ ์
  ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น) และสําเนาเก็บไว้ทีจ่ังหวดัและอําเภอ แห่งละ ๑ ชุด 



 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไข 
การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญตัิคนเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

 
 

 
 

 
 
 

 

 ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ช่ือ...................................... ช่ือสกุล...................................... 

 บัตรประจําตัวเลขท่ี    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ท่ี......................... ตําบล/แขวง................................. 

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

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

 

ประเภทบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 
กรณีมิได้เกิดในประเทศไทย 

 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซ่ึงได้รับการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว ตัง้แต่อดตีจนถึง
การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติคร้ังสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีได้รับการการสํารวจเพ่ิมเติมตามยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคล ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 



๒ 
 

 
 
 

หลักเกณฑก์ารขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
บุคคลประเภทที่มีคณุประโยชน์แกป่ระเทศ 

กรณีมิไดเ้กดิในประเทศไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบญัญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหส้ถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถ่ินที่อยู่ใน 
  ราชอาณาจักร 
 ๒. มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปีข้ึนไปนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
  ยุทธศาสตร์การจัดการปญัหาสถานะและสิทธิของบุคคล เมือ่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ (อพยพเข้ามา 
  จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 
 ๓. มีช่ืออยู่ในเอกสารทะเบยีนราษฎรภายใต้กรอบการแกป้ัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการปญัหาสถานะ 
  และสทิธิของบุคคล 
 ๔ ต้องไมเ่ป็นผูม้ีลกัษณะต้องห้ามมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ๕. มีความจงรกัภักดีต่อประเทศไทย และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข 
 ๖. มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย  รวมทั้งต้องไม่เคยได้รับโทษ 
  คดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ  ทั้งน้ีหากได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้ว 
  อย่างน้อย ๕ ป ี
 ๗. ประกอบอาชีพสุจริต 
 ๘. เป็นผู้ทาํคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยมผีลงานหรือความรู้ความเช่ียวชาญเป็นที่ประจกัษ์และเป็นประโยชน์ 
  ต่อการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองในสาขาต่าง ๆ ดังน้ี 
  ๘.๑ การศึกษา 
  ๘.๒ ศิลปวัฒนธรรม 
  ๘.๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๘.๔ การกีฬา 
  ๘.๕ สาขาที่ขาดแคลนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (อาจมีคณะกรรมการระดับชาติ 
        พิจารณาในภาพรวม) 
  ๘.๖ สาขาอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควร 
 ๙. มีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงาน 

  
 

 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

 
 
 

สรุปผลการตรวจสอบคํารอ้งการให้สถานะคนต่างดา้วเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบคุคลประเภทที่มีคุณประโยชนแ์กป่ระเทศ 

กรณีมิไดเ้กดิในประเทศไทย 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓) 

 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกลุ................................................................... 
 เกิดวันที่.................................. เดือน.................................................... พ.ศ................................ 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้        ตนเอง           บุตร          อื่น ๆ (พี่ น้อง หลาน) ................... 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ 
  มี ไม่มี  (๓) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา ถ้าไม่มเีพราะ.......................................... 
  มี ไม่มี  (๔) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  ผู้ที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน  เพื่อรบัรองว่า 
     ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต่อเน่ือง ๑๐  
     ปีข้ึนไป (อพยพเข้ามาจนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) 
  มี ไม่มี  (๕) ใบรับรองแพทย์  เพื่อแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดใน 
     กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕ (โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 
     โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) 
  มี ไม่มี  (๖)  แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) ผู้ที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน เพื่อรับรองว่า 
     ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ เป็นผูม้ีความประพฤติดี  
  มี ไม่มี  (๗) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรอืลหโุทษ)  มีหลักฐาน 
     ดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรอืหลักฐานอื่น 
      แสดงถึงผลของคดี (ระบุ)..................................................................... 
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๔ 
 

 
 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี  (๘) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑเ์สียภาษี)  หรือ 
      หลักฐานรบัรองการประกอบอาชีพสจุริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน 
  มี ไม่มี  (๙)  หลักฐานแสดงว่าเป็นผูท้ําคุณประโยชน์ต่อประเทศ ในสาขา.............................. 
  มี ไม่มี  (๑๐)  หนังสือรับรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการระดับ 
      กรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้อง 
  มี ไม่มี  (๑๑)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  
  มี ไม่มี  (๑๒)  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี ................................................................................... 
 

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
 เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี กําหนด  
 จึงเห็นควรส่งเรื่องใหจ้ังหวัดพจิารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผูร้้องทราบ 
 
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

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

๕. ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมัน่คงภายใน 
 เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด  จึงให้สง่เรื่อง 
 ให้จังหวัดพิจารณาตามที่เสนอ 
 เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ย่ืนคํารอ้งทราบ ตามที่เสนอ 
 

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

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

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานัก............................................................. 
            วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  

 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๕ 
 

 
 

คําร้องลําดับที่ .............................. 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไข 
การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบุคคลประเภทท่ีมีคุณประโยชน์แก่ประเทศ 
กรณีมิได้เกิดในประเทศไทย  

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ตามมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

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

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
    กรณียื่นคําร้องแทน (ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นคําร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล.....................................................  
 เกิดวันที่.........................เดือน..................................................พ.ศ..........................  อายุ...............................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน  
   สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ........................................................  ประเทศต้นทาง ............................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่.......... ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต.............................  
 จังหวัด.............................................................  โทรศัพท์ ..................................................................................   
 มีความประสงค์ย่ืนคํารอ้งแทนผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
 เป็น        บุตร          อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ) .................................................................................. 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ ให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 
 

ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. ช่ือสกุล................................................................  
 เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ............ อายุ...............ปี  สถานทีเ่กิด....................................... 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..................................................... ประเทศต้นทาง............................................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน                                           
 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม........................................................................ ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..........  
 ตําบล...........................อําเภอ............................จงัหวัด............................... มีพี่น้องร่วมบิดา/มารดา.........คน 
        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

 

 
 

รูปถ่าย 
ของผู้ขอมีสถานะ 

คนต่างด้าว 
ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

 
 

- ๒ - 
 

๒. มีบิดา ช่ือ ..................................................................... ช่ือสกุล......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...............................................................  ประเทศต้นทาง....................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๓. มีมารดาช่ือ.................................................................... ช่ือสกุล.......................................................................  
 เลขประจําตัวประชาชน   

 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ........................................................... ประเทศต้นทาง.........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๔. สถานภาพการสมรส              โสด               จดทะเบียนสมรส                 ไม่จดทะเบียนสมรส 
 

๕. มีสามี/ภริยา ช่ือ............................................................. ช่ือสกุล......................................................................  
 เกิดวันที่..............................เดือน...............................................พ.ศ........................  อายุ.............................ปี    
 เลขประจําตัวประชาชน    

 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ......................................................... ประเทศต้นทาง...........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.......... หมูท่ี่...... ตําบล......................... อําเภอ........................ จงัหวัด......................... 
 

๖. ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศในสาขา....................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 ซึ่งมผีลงานหรือความรู้ความเช่ียวชาญเป็นทีป่ระจักษ์และเปน็ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ คือ ................ 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 โดยมีหน่วยงาน .......................................................................................................................... ให้การรบัรอง 
 (พร้อมน้ีได้แนบเอกสารประกอบมาพร้อมน้ีแล้ว 
 

๗. ข้าพเจ้าขอย่ืนคําร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วย 
 กฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๘. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... ช่ือสกุล..........................................  
 ผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  - เป็นผู้มีความประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ      และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา    หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา (ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) 
 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
        ๑) ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคํารอ้ง จํานวน ๓ ฉบับ 

 
 
 



๗ 
 

 
- ๓ - 

 

     ๒) ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา (ถ้ามี) จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) ใบรบัรองแพทย์ เพือ่แสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนด 
       ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕  (ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  
    โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓) จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๖) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรอืลหุโทษ) มหีลักฐาน ดังน้ี 
      (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรบัรองคดีถึงทีสุ่ด 
      หรือหลกัฐานอื่นแสดงถึงผลของคดี จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) 
      ต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๗) หลกัฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐานการเสียภาษี  
      (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)  หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
     (๒) หลกัฐานรบัรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลทีน่่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน  จํานวน .......................... ฉบับ 
    ๒.๘) หลกัฐานแสดงว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ จํานวน .......................... ฉบับ 
     ๒.๙) หนังสือรับรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการ 
     ระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๑๐) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จํานวน ๔ แผ่น 
   ๒.๑๑) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................. จํานวน .......................... ฉบับ 
 

๘. ข้าพเจา้ขอรบัรองว่า  หากทางราชการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า ข้าพเจา้มีคุณสมบัติทีจ่ะได้รบัการพจิารณาใหม้ ี
 ถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และได้รับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  ข้าพเจ้าสามารถที่จะชําระค่าธรรมเนียม  
 ตามที่ทางราชการกําหนดได้ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็  
หรือเป็นไปโดยทุจริต ให้ถือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 

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

 
 
 
 
 
 

                                 ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 

  



๘ 
 

 
- ๔ - 

 
  แบบรับรองภาพถ่ายของผู้ขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ซึ่งขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๗ แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กรณี นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................  ร้องขอสถานะคนต่างด้าวฯ ให้  
                     บุตร                                 อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ).....................................................  
         ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ช่ือสกลุ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 

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

 
สําหรับเจ้าหน้าที ่
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... 
 ซึ่งขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ จริง 
 

  ๒.  ได้สอบปากคําผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ แล้ว  ปรากฏว่า 
         สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
         ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  และได้รับแบบคําร้องของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลาํดับที่................................. เพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลกัฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผู้ย่ืนคําร้องได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๙ 
 

 
- ๕ - 

 

         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคําร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                                   (............................................................) 
                        ตําแหน่ง  ............................................................... 

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

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย  ได้รบัหลกัฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รบัคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าพเจ้าเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
 
 

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

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

 
 

(ท่อนน้ีใหผู้้ย่ืนคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อถือไว้เป็นหลกัฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ/เขต.........................................  จงัหวัด.................................... ได้รบัคําร้องขอมสีถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................... 
ในลําดับที่.................... ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐานเพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รบัคํารอ้งฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ 
ดําเนินการต่อไป 
 
 

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

                     (ประทับตราประจําตําแหน่งเป็นสําคัญ) 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ยื่นคาํร้องกรอกข้อมูลในคําร้อง  และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องยื่น ณ ท่ีว่าการอําเภอ/กรมการปกครอง 
(สํานักกิจการความม่ันคงภายใน) ดังน้ี 
  ๑.๑ ผู้ย่ืนคําร้อง (กรณียื่นคําร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ             (๒)  สาํเนาบตัรประจําตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (๑)  รูปถา่ยขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป (กรณีผู้ยื่นคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้รูปถา่ย จํานวน ๖ รูป 
โดยให้ตดิในแบบคาํร้อง จํานวน ๓ ชดุ) 
   (๒)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ
   (๓)  สําเนาบตัรประจําตัว 
   (๔)  สําเนาบตัรประจําตัวของบดิา และมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ  (ถา้มี) 
   (๕)  สําเนาทะเบยีนประวัตท่ีิระบุว่าเขา้มาจนถงึวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ 
   (๖)  ตรวจสอบแล้วไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แหง่พระราชบญัญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมีใบรับรองแพทย ์เพ่ือแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๓๕  ไดแ้ก่ 
โรคเร้ือน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าชา้ง  โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเร้ือรัง  และโรคซิฟิลสิในระยะท่ี ๓ 
   (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐานดงัน้ี 
    - สําเนาคาํพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถงึท่ีสดุ หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถงึผลของคด ี
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซ่ึงต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถงึวันท่ียื่นคําร้อง 
   (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชพี 
    - ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษ ี(ยกเว้น 
กรณีรายได้ไม่ถงึเกณฑ์เสียภาษ)ี   หรือ 
    - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือรับรอง ๒ คน  หรือ 
   (๙)  หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
   (๑๐) หนังสือรับรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (๑๑)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสถานะคนต่างดา้วฯ  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผูข้อมีสถานะคนต่างด้าวฯ 
จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งใหก้รมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น เก็บไว้ท่ีจังหวัด และอําเภอ แหง่ละ ๑ แผ่น) 
   (๑๒)  หลกัฐานอ่ืน  ๆ   (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ/สํานักกิจการความม่ันคงภายใน ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องตน้จากหลักฐานทะเบียนประวัติ/บัตรประจําตัว
ผู้ยื่นคําร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ ท่ีทางราชการจัดทําไว้  และดาํเนินการดงัน้ี 
  ๒.๑ บันทึกปากคาํ (ปค. ๑๔) ของบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือ เพ่ือรับรองว่า ๑) ผู้ขอมีสถานะคนตา่งด้าวฯ อาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยตดิต่อกันต่อเน่ือง ๑๐ ปขีึ้นไป  และ  ๒) ผู้ขอมีสถานะคนตา่งดา้วฯ เป็นผู้มีความประพฤตดิ ี   
  ๒.๒ ทดสอบความรู้ในเร่ืองการพูด และฟังภาษาไทยเข้าใจ   
  ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบตัติามหลักเกณฑ์  
เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงชื่อกํากับ สรุปผลการตรวจสอบตามแบบ
ท่ีกําหนด เม่ือเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาและลงนามรับรองคุณสมบัติ  
หากเห็นว่าถูกต้องส่งเร่ืองให้จังหวัดพิจารณา กรณีภายในเขต กทม. ใหผู้้อํานวยการสํานักฯ พิจารณาและลงนามรับรอง
คุณสมบัต ิโดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคาํร้องให้ผูร้้องไว้เป็นหลกัฐาน หากตรวจสอบแลว้เอกสารไม่ตรงกัน
หรือไม่ถูกต้อง ให้สง่เร่ืองคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว  
 ๓. จังหวัด (ท่ีทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี แล้วนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้
กระทรวงมหาดไทย กรณีในเขต กทม. ให้กรมการปกครอง (สํานักกิจการความม่ันคงภายใน) นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
พิจารณาให้สัญชาตไิทยและใหส้ถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย  (ถ้าไม่ถูกตอ้งให้แจ้งอําเภอ 
เพ่ือแจ้งผู้ยื่นคําร้องดําเนินการแก้ไข)  
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (สว่นประสานราชการ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง) รับเร่ืองและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องจากจังหวัด/กทม. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้สญัชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเขา้เมืองโดยชอบดว้ยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็น (โดยอาจมีการตัง้คณะอนุกรรมการฯ ขึ้นพิจารณา ท้ังน้ี เปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและ
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย) ก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้ดุลพินิจ
พิจารณาอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประเภทไร้สัญชาติ
นอกกําหนดจํานวนคนตา่งดา้ว  
 

 
 

หมายเหตุ คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด โดยส่งเอกสารคําร้องฉบับจริงให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด (พร้อมแผ่นพิมพ์ 
  ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น) และสําเนาเก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอ แหง่ละ ๑ ชุด 
 


