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ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ให้ โ อกาสผู้ ที่ มี ห ลั ก ฐาน
อั น เพี ย งพอที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะเชื่ อ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น คนมี สั ญ ชาติ ไ ทยสามารถพิ สู จ น์ ก ารเป็ น คนมี
สัญชาติไทยได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่
จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมีสัญชาติไทย
ข้อ ๔ การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ต ามข้ อ ๓ ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามแบบคํ า ขอ
พิสูจน์สัญชาติ (ตม. ๑๐) และชําระค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเข้าเมือง
ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ - ๖ ซึ่งผู้ยื่นคําขอพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ หลักฐานที่ผู้ยื่นคําขอต้องนําไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
๕.๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ผู้ยื่นคําขอใช้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร พร้อมสําเนาทุกหน้าที่มีการประทับตรา
๕.๒ ในกรณีที่ ผู้ยื่ นคํ าขอได้รั บอนุญ าตให้ เป็ นผู้ มีถิ่ นที่ อ ยู่ ในราชอาณาจั กรต้อ งนํ า
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวพร้อมสําเนารายการถิ่นที่อยู่และหน้าต่ออายุครั้งสุดท้ายและใบสําคัญถิ่นที่อยู่
(ถ้ามี) พร้อมสําเนาทุกหน้าที่มีการประทับตรา
๕.๓ รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก และแว่น ตาดํา ขนาด ๔ x ๖ เซนติ เมตร
จํานวน ๕ รูป
๕.๔ พยานเอกสารพร้อมด้วยสําเนาอย่างละ ๑ ชุด ซึ่งต้องรับรองโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น ๆ เช่น
๕.๔.๑ หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
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๕.๔.๑.๑ ทะเบียนบ้าน
๕.๔.๑.๒ ทะเบียนสํามะโนครัว
๕.๔.๑.๓ ทะเบียนคนเกิด
๕.๔.๑.๔ สูติบัตร
๕.๔.๑.๕ ทะเบียนคนตาย
๕.๔.๒ หลักฐานแสดงสัญชาติของบิดามารดา
๕.๔.๒.๑ ทะเบียนบ้าน
๕.๔.๒.๒ ทะเบียนสํามะโนครัว
๕.๔.๒.๓ บัตรประจําตัวของบิดามารดา
๕.๔.๒.๔ ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาและใบสําคัญ
ถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี) กรณีบิดามารดาได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๕.๔.๓ หลักฐานแสดงการสมรสของบิดามารดา
๕.๔.๔ มรณบัตรของบิดามารดา (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรม)
๕.๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น
๕.๔.๕.๑ ใบสําคัญทางทหาร เช่น ใบสําคัญทหารกองเกินหรือกองหนุน
๕.๔.๕.๒ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
๕.๔.๕.๓ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่เคยใช้
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
๕.๔.๕.๔ หลักฐานการศึกษา เช่น ทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ หรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาในประเทศไทย
๕.๔.๕.๕ บัตรประจําตัว ทะเบียนบ้านของพี่น้องร่วมบิดามารดาทุกคน
ที่มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร
๕.๔.๕.๖ หนังสือแสดงผลตรวจ DNA ระบุความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
๕.๕ พยานบุคคล
๕.๕.๑ บิดามารดา
๕.๕.๒ พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาทุกคน
๕.๕.๓ ผู้ใกล้ชิดหรื อ ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องซึ่งสามารถยืน ยันได้ว่าผู้ยื่ นคําขอเป็ น
ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรหรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู
อาจารย์ หรือผู้ทําคลอด เป็นต้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติคดีอาญาและประวัติยาเสพติดของผู้ยื่นคําขอ ตลอดจนระยะเวลาการได้รับ
อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร หากตรวจพบว่ าการอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รของผู้ ยื่ น คํ า ขอ
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ใกล้จะสิ้นสุด ให้แนะนําผู้ยื่นคําขอไปยื่นคําร้องขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราวตามประเภทของการตรวจ
ลงตรา (วีซ่า) ตามนัยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๖ การสอบสวนผู้ยื่นคําขอและพยานบุคคล
๖.๑ สอบสวนผู้ยื่นคําขอที่เกิดในราชอาณาจักรโดยบิดาและมารดามีถิ่นที่อยู่ถาวร
ในประเทศไทยตามประเด็นดังต่อไปนี้
๖.๑.๑ ชื่อตัว ชื่อสกุลที่ใช้อยู่เป็นชื่อตัวเดิม ชื่อสกุลเดิมหรือไม่ นอกจากชื่อตัว
ชื่อสกุลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร
๖.๑.๒ บิดาและมารดาชื่ออะไร สัญชาติใด ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ กรณียังมีชีวิตอยู่
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพใด หากถึงแก่กรรม ถึงแก่กรรมเมื่อใด ที่ไหน เพราะเหตุใด
๖.๑.๓ มีพี่น้องร่วมบิดามารดากี่คน แต่ละคนมีสัญชาติใด ชื่ออะไร อยู่ที่ใด
ประกอบอาชีพใด และผู้ยื่นคําขอเป็นบุคคลลําดับที่เท่าใด
๖.๑.๔ มีครอบครัวหรือไม่ หากมีให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ วัน
เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด อาชีพ ที่อยู่ของคู่สมรสและบุตร สําหรับบุตรให้ระบุสถานศึกษาด้วย
ถ้ามีคู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือไม่ กรณีจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายจดที่ใด เมื่อใด มีพยานหลักฐานใดหรือไม่ และกรณีไม่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
เป็นเพราะเหตุใด สําหรับบุตรได้แจ้งเกิดที่ใด เมื่อใด ใครเป็นผู้แจ้ง
๖.๑.๕ มีเครือญาติใกล้ชิดเป็นใคร อยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพใด
๖.๑.๖ เกิดที่ไหน เมื่อใด บิดามารดาได้แจ้งเกิดไว้หรือไม่
๖.๑.๗ ประวัติการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาจนกระทั่ง
จบการศึกษา ชื่อสถานศึกษา และสถานที่ตั้ง
๖.๑.๘ เคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกเมื่อใด ไปที่ใด อย่างไร ใครเป็น
ผู้พาไป ทราบจุดประสงค์ในการเดินทางไปหรือไม่ ใช้เอกสารการเดินทางชนิดใด ร่วมกับผู้ใดเมื่อเดินทาง
ออกไปแล้ว ไปพักที่ไหน กับผู้ใด บิดามารดาเดินทางไปหรือพักอยู่ด้วยหรือไม่ และอยู่ในต่างประเทศ
เป็นระยะเวลานานเท่าใด
๖.๑.๙ ในขณะพํานักอยู่ในต่างประเทศ
๖.๑.๙.๑ เข้ารับการศึกษาจากที่ใด ได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
บ้างหรือไม่ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อสถานศึกษาและสถานที่ตั้งของสถานศึกษา
๖.๑.๙.๒ ประกอบอาชีพใด ให้ระบุชื่อสถานที่ตั้งของนายจ้าง
๖.๑.๙.๓ เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เคยต้องโทษทางการเมืองหรือ
คดีอาญาหรือถูกจับกุมในคดีอื่นใดหรือไม่ หากเคยให้สอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด
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๖.๑.๑๐ เคยเดิ น ทางเข้ า - ออกราชอาณาจั ก รหรื อ ไม่ โดยทางใด กี่ ค รั้ ง
ให้ระบุวันเดือน ปีการเข้า - ออกให้ชัดเจน ถือเอกสารการเดินทางชนิดใด หากถือเอกสารการเดินทาง
ของประเทศอื่น เป็นเพราะเหตุใด ใครเป็นผู้ติดต่อขอเอกสารนั้น ๆ ให้
๖.๑.๑๑ หากไม่เคยเดินทางกลับเข้ามาได้ติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทย
บ้างหรือไม่ โดยวิธีใด บิดามารดาหรือญาติพี่น้องเคยเดินทางไปเยี่ยมเยียนขณะอยู่ในต่างประเทศหรือไม่
ถ้าไป เคยไปกี่ครั้ง แต่ละครั้งเป็นระยะเวลานานเท่าใด
๖.๑.๑๒ เดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ ใด โดยทางใด
ใครเป็นผู้ติดต่อยื่นเรื่องให้ เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ เป็นจํานวนเท่าใด และใช้เอกสารการเดินทางชนิดใด
กรณีถือเอกสารการเดินทางของประเทศอื่นเป็นเพราะเหตุใด
๖.๑.๑๓ เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วไปพักอาศัยอยู่ที่ใด มีความสัมพันธ์
กันอย่างไร ผู้ยื่นคําขอได้พบบิดามารดาหรือพบญาติพี่น้องในทันทีและจําบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง
ได้เองหรือไม่ หรือมีผู้ใดบอกให้ทราบ
๖.๑.๑๔ มีพยานบุคคลที่สามารถยืนยันว่าผู้ยื่นคําขอเกิดในราชอาณาจักรหรือ
เคยมีสัญชาติไทยมาก่อนหรือไม่
๖.๑.๑๕ เมื่อได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว ผู้ยื่นคําขอประสงค์
จะแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ใด เป็นบ้านของใคร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วและมีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้มี
สัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในหลักเกณฑ์ที่อาจถูกถอนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ให้ส่งเรื่องให้กองบัญชาการตํารวจสันติบาลเสนอคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติพิจารณา
มีความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน
๖.๒ สอบสวนผู้ ยื่ น คํ า ขอโดยบิ ด ามารดาหรื อ บิ ด าหรื อ มารดาเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
ตามประเด็นดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ พูด ฟัง เขียน และอ่านภาษาไทยได้หรือไม่ และเคยกระทําความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
๖.๒.๒ เกิดที่ไหน เมื่อใด บิดามารดาได้แจ้งการเกิดไว้หรือไม่
๖.๒.๓ ชื่อตัว ชื่อสกุลที่ใช้อยู่เป็นชื่อตัวเดิม ชื่อสกุลเดิมหรือไม่ นอกจากชื่อตัว
ชื่อสกุลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร
๖.๒.๔ บิดามารดาชื่ออะไร สัญชาติใด ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ กรณียังมีชีวิตอยู่
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพใด หากถึงแก่กรรม ถึงแก่กรรมเมื่อใด ที่ไหน เพราะเหตุใด
๖.๒.๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดากี่คน แต่ละคนมีสัญชาติใด ชื่ออะไร อยู่ที่ใด
ประกอบอาชีพใด และผู้ยื่นคําขอเป็นบุคคลลําดับที่เท่าใด
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๖.๒.๖ ประวั ติก ารศึกษาตั้ง แต่ เริ่ มเข้า รับการศึ กษาจนกระทั่งจบการศึ กษา
ชื่อสถานที่ศึกษาและสถานที่ตั้ง เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพใด ที่ไหน อย่างไร
๖.๒.๗ มีครอบครัวหรือไม่ หากมีให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ วัน
เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด อาชีพ ที่อยู่ของคู่สมรสและบุตร สําหรับบุตรให้ระบุสถานศึกษาด้วย
คู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือไม่ กรณีจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายจดที่ใด เมื่อใด มีพยานหลักฐานใดหรือไม่ และกรณีไม่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
เป็นเพราะเหตุใด สําหรับบุตรได้แจ้งที่เกิดที่ใด เมื่อใด ใครเป็นผู้แจ้ง
๖.๒.๘ เคยเดิ น ทางเข้ า - ออกราชอาณาจั ก รหรื อ ไม่ โดยทางใด กี่ ค รั้ ง
ให้ระบุวันเดือน ปี การเข้า - ออกให้ชัดเจน ถือเอกสารการเดินทางชนิดใด หากถือเอกสารการเดินทาง
ของประเทศอื่นเป็นเพราะเหตุใด และได้รับเอกสารดังกล่าวมาอย่างไร
๖.๒.๙ ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายพักที่ไหน กับใคร
ประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร และได้ยื่นคําร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หรือไม่
๖.๒.๑๐ การได้มาซึ่งหลักฐานยืนยันว่าเป็นคนสัญชาติไทย
๖.๒.๑๑ เมื่อได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคนสัญชาติไทยแล้ว ผู้ยื่นคําขอประสงค์
จะแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ใด เป็นบ้านของใคร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
๖.๓ สอบสวนพยานบุคคลให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ยื่นคําขอว่าผู้ยื่น
คําขอเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน หรือเป็นบุคคลเดียวกับ
ที่ปรากฏตามพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่อ้างถึงนั้นหรือไม่ เพียงใด
ข้อ ๗ เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว และมี ห ลั ก ฐานหนั ง สื อ แสดงผลตรวจ DNA ระบุ
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตเชื่อได้ว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้พิจารณามีความเห็นเสนอผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
ข้อ ๘ กรณีผู้ยื่นคําขอมีหลักฐานน่าเชื่อ ถือ ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย แต่ไม่มีหนังสือแสดง
ผลตรวจ DNA ระบุความสัมพันธ์ทางสายโลหิต จึงให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการขอพิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วย
๘.๑ ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทน เป็นประธานกรรมการ
๘.๒ ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๘.๓ ผู้บังคับการกองกฎหมายหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๘.๔ ผู้บังคับการกองคดีอาญาหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๘.๕ ผู้บังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่งหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
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๘.๖ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่
เพื่อเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการ
ข้อ ๙ กรณีเชื่อได้ว่าผู้ยื่นคําขอเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีหนังสือ
แจ้งนายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดําเนินการ ส่วนกรณีพยานหลักฐานของผู้ยื่นคําขอยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย เมื่อสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองสั่งยกคําร้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ
ข้อ ๑๐ กรณีผู้ยื่นคําขอถูกสั่งยกคําร้องและได้ยื่นคําร้องต่อศาล หากศาลมีคําสั่งว่าผู้ยื่นคําขอ
เป็นคนมีสัญชาติไทยแล้ว ให้เสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมกับผู้ยื่นคําขอในฐานะผู้มีสัญชาติไทยต่อไป และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีหนังสือ
แจ้งนายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดําเนินการ
ข้อ ๑๑ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๑๒ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

