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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่
ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่ทางการศึกษา ประกอบกับนโยบาย
กรุงเทพมหานครในส่วนของการศึกษากำหนดว่า เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรให้
โรงเรียนรับเข้าเรียนโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 จึงทำให้แต่ละปีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีเด็กที่
ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี ซึ่งในปัจจุบันจะมีเด็กที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 556 คน
ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักการศึกษาได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
ศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนทัง้ 436 โรงเรียน
ใช้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายกรุงเทพมหานคร และหลักเกณฑ์แนวทางของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าโรงเรียนจะได้รบั ประโยชน์จากการถือปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ดังกล่าว
ในท้ายทีส่ ดุ นี้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความอนุเคราะห์เนื้อหาในการจัดพิมพ์ และขอขอบคุณโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และมูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบท (มยช.) ทีส่ นับสนุนการจัดพิมพ์ในครัง้ นี้

นายอรรถพร สุวธั นเดชา
ผูอ้ ำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ธันวาคม 2553

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย


หน้า
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

สิทธิทางการศึกษาของบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
กับนโยบายของประเทศไทย

1

แนวทางในการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย แยกตามระดับและประเภทการศึกษา
1. การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. การอาชีวศึกษา
4. การอุดมศึกษา
5. สถานศึกษาอืน่ ๆ

31
33
55
67
72
77

แนวทางการปรับปรุงระเบียบการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
ทีข่ ดั กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

79

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

สถานะและสิทธิทางกฎหมายของบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
คำถาม-ตอบ
หนังสือเสนอความเห็นจากหน่วยงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือ ประกาศ
และคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

83
101
111

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

⌫ 
สิทธิทางการศึกษาของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทยกับนโยบายของประเทศไทย

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

1.1 บทนำ : ความเป็นมา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราขดำรัสต่อคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนีค้ อื
“...ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทย
แท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ
เหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในเมืองไทย และก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ก็จะทำให้
ความมัน่ คงของประเทศด้อยไป...”
พระราชดำรัส สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย และการไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อคนอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย นอกจากจะเป็นความล้ำหน้าในความเป็นสากลอย่างแท้จริงของสิทธิมนุษยชนแล้ว
ยังเป็นบทพิสจู น์ทด่ี ใี นความจริงใจของรัฐบาลไทย รวมทัง้ ประชาชนชาวไทยตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ประชาคมโลก
เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 1948 ดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ในคำปรารภ และข้อ 1 ในส่วนต้นของปฏิญญา ดังนี้
คำปรารภ:
“ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจำตัว และสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของ
สมาชิกทัง้ ปวงแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในภิภพ
ด้วยเหตุที่การเฉยเมยและดูหมิ่นเหยียดหยามสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดการกระทำอันป่าเถื่อน
โหดร้ า ย ทารุ ณ ซึ ่ ง ได้ ก ระทบกระเทื อ นมโนธรรมของมนุ ษ ยชาติ อ ย่ า งรุ น แรง และโดยเหตุ ท ี ่ ไ ด้ ม ี
การประกาศปณิธานอันสูงสุดของสามัญชนว่าถึงวาระแห่งโลกแล้วที่มนุษย์จะมีเสรีภาพในการพูดและ
ในความเชือ่ ถือ รวมทัง้ มีเสรีภาพจากความกลัวและความต้องการ”
ข้อ 1:
“มนุษย์ทง้ั หลายเกิดมามีอสิ รเสรีและเสมอภาคกันในเกียรติศกั ดิแ์ ละสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม
และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้ให้การรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 4
ดังนี้
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“ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง”
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะมีได้ก็ต่อเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลกได้รับความคุ้มครอง
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา
และวัฒนธรรม
รัฐบาลไทยตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว รวมทั้งหน้าที่ของรัฐเองที่ต้องปกป้องและธำรงไว้
ซึง่ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์แม้บคุ คลดังกล่าวจะไม่มสี ญ
ั ชาติไทย อย่างไรก็ดใี นทางปฏิบตั กิ ม็ ใิ ช่เรือ่ งง่ายเนือ่ งจาก
สิทธิบางเรือ่ งของบุคคลบางกลุม่ บางจำพวกอาจได้รบั การคุม้ ครองไม่เท่ากันไม่วา่ จะโดยกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือภายในประเทศ โดยอาจขึน้ อยูก่ บั สถานะทางกฎหมาย อายุ และเพศ เช่น เด็กอาจต้องได้รบั ความคุม้ ครอง
มากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากความรู้ผิดชอบนั้นยังไม่เท่าผู้ใหญ่ ผู้หญิงก็ควรได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษเนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่เปราะบางในการที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือผู้ที่เกิดในประเทศไทยก็ควรได้รับสิทธิที่จะพัฒนา
สถานะให้ได้รบั สัญชาติไทยมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้เกิดในประเทศไทย เป็นต้น
ปัญหาสถานะทางกฎหมายของบุคคลในประเทศไทยเป็นอีกปัญหาทีเ่ รือ้ รังมานาน อันสืบเนือ่ งจากปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศเพือ่ นบ้านของไทยทีท่ ำให้มบี คุ คลสัญชาติอน่ื เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
บ้างก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศเดิมของตนได้อกี ต่อไป บ้างก็ตง้ั รกรากอยูใ่ นประเทศไทย ปัญหาการขาด
ความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และความสำคัญในการมี
สถานะบุคคลของกลุม่ ชนบนพืน้ ทีส่ งู กลุม่ คนชายขอบ และตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเอง ทำให้บคุ คลจำนวนมากตกสำรวจ
จากทางราชการ ปัญหาขาดการวางแผนและการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ดี ปัญหากฎหมายไทย
หลายฉบับไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงแนวนโยบายของรัฐบาลไทยที่ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาสถานะของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบในยุค
โลกาภิวฒ
ั น์หรือโลกไร้พรมแดน คือ ปัญหาการย้ายถิน่ และการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ทำให้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลใน
ประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึน้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานอืน่ ๆ ของกลุม่ คนเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการศึกษา สิทธิในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
หรือแม้กระทั่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าสถานภาพการดำรงชีวิตของบุคคลดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อความมั่นคง
และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวและ
รุนแรงหากไม่ได้รบั การแก้ไขทีเ่ หมาะสม เพือ่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของการยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มคนดังกล่าว นำมาสู่
การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ 18 มกราคม 2548
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1.2 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
(มติสภาความมัน่ คงแห่งชาติเมือ่ 12 มกราคม 2548/มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ 18 มกราคม 2548)

1. ความสำคัญของปัญหา
1.1 ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกลุม่ บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับสถานะและสิทธิอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
หลายกลุ่ม ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีทั้งในส่วนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมแต่ตกสำรวจจากทางราชการ และกลุ่มที่อพยพ
มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหตุผลทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความไม่ปลอดภัยในชีวิต
โดยบางส่วนไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้จำนวนประมาณ 1-2 ล้านคนเศษและมีแนวโน้ม
จะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สถานภาพการดำรงชีวิตของบุคคลดังกล่าวไม่เอื้อต่อความมั่นคงและ
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น หากปล่อยไว้โดยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา จะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติในระยะยาวอย่างรุนแรง โดยผลกระทบดังกล่าว ไม่จำกัดเฉพาะที่จะเกิดจากกลุ่มบุคคล
กลุ่มนี้โดยตรงเท่านั้น แต่จะรวมถึงกลุ่มบุตรหลานที่จะเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งจะมีปัญหาด้านสังคมตามมา
อันจะเป็นการเพิม่ ความรุนแรงของสภาพปัญหาให้มากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
1.2 อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาแม้ทางราชการจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งมีความคืบหน้าไประดับหนึ่ง แต่การแก้ไขปัญหายังขาดวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบและยังคง
มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอีกหลายประการ อาทิ ปัญหาในเรื่องกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมถึงปัญหาในเรือ่ งทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน จึงจำเป็นทีท่ กุ ฝ่าย
ต้องร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
1.3 การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืนภายใต้พน้ื ฐานของการยอมรับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนกลุ่มดังกล่าว โดยจัดทำเป็นยุทธศาสตร์
และมาตรการที่เหมาะสมครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวม
อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์
2.1 แนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ว่า “...ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นประเทศเขามีมานานแล้ว แต่กไ็ ม่เป็นคนไทย
คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในเมืองไทย และก็มีความน้อยใจมาก
ไม่มใี ครเอาใจใส่กจ็ ะทำให้ความมัน่ คงของประเทศด้อยไป...”

4

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

2.2 แนวคิดยุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของการยอมรับ
ความจริง เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ทัศนคติที่ดีต่อกัน และตระหนักในคุณค่า
ความหลากหลายของความคิด วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
2.3 หลักการเคารพสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของบุคคลและความมัน่ คงของชาติ
2.4 การยอมรับความจริงว่ามีกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบางกลุ่มที่ไม่สามารถส่งกลับ
ไปยังประเทศต้นทางได้ การบริหารจัดการจึงอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างหลักสิทธิมนุษยชน
ความมัน่ คงของมนุษย์ และความมัน่ คงของชาติ
2.5 การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีทผ่ี กู พันประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.6 ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและป้องกันปัญหาในอนาคตโดยมีแนวทาง
การบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบชัดเจนและแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
2.7 การมี ฐ านข้ อ มู ล กลุ ่ ม บุ ค คลเป้ า หมายที ่ ช ั ด เจนอั น จะนำไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและการมีเอกสารแสดงตนเพือ่ การใช้สทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานระหว่างรอการพิสจู น์สถานะ
2.8 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศและประเทศ
ต้นทางเข้ามามีสว่ นรับรูแ้ ละร่วมมือในการแก้ปญ
ั หา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเร่งรัดกำหนดสถานะที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มคนที่ไม่มีสถานะชัดเจน หรือมีสถานะที่
ไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิในการพัฒนาที่เหมาะสมตามศักยภาพของตน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศได้ตามศักยภาพทีต่ นมี
3.2 เพือ่ ให้การคุม้ ครองดูแลด้านสิทธิมนุษยชนต่อกลุม่ คนทีไ่ ม่มสี ถานะใด ๆ สามารถดำเนินการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสมดุ ล ทั ้ ง ทางด้ า นความมั ่ น คงและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไม่ เ กิ ด ปั ญ หา
ผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวในทุกด้าน รวมทั้งนำไปสู่การตัดสินใจทางนโยบายเพื่อกำหนดสถานะ
และสิทธิรองรับทีเ่ หมาะสม
3.3 เพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลอย่างเป็นระบบ ไม่ส่งผล
กระทบกับผลประโยชน์สว่ นรวมของชาติและไม่กระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
3.4 เพือ่ ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้ลดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ จนส่งผลให้
เกิดการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวในเชิงลบ อาทิ การมีทัศนคติว่าบุคคลไร้สถานะส่วนใหญ่จะเกี่ยวพัน
กับพฤติกรรมในการลักลอบค้ายาเสพติดหรือตัดไม้ทำลายป่า การมองว่าบุคคลไร้สถานะเป็นภาระที่สังคม
จะต้องคอยดูแล เป็นต้น
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3.5 เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานโดยสุจริตให้เกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบตั งิ านและลดโอกาสในการแสวงประโยชน์โดยทุจริตทีอ่ าจจะเกิดขึน้
3.6 เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่ของกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะ โดยการกำหนดมาตรการ
ดำเนินการเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ส่งผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน ภาพลักษณ์ของประเทศ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านในปัจจุบนั
4. ยุทธศาสตร์
4.1 ยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะ
4.1.1 สำรวจและจัดทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนสำหรับบุคคลที่ไม่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนราษฎรเพื่อให้ทราบที่มาและสถานะการดำรงอยู่ของคนกลุ่มนี้ อันจะนำไปสู่การพิจารณา
กำหนดสถานะทีเ่ หมาะสม
4.1.2 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการพิจารณากลัน่ กรองคำร้องขออนุมตั สิ ถานะ
โดยการลดกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจที่เกินส่วนของ
เจ้าหน้าที่
4.1.3 กำหนดกรอบการพิจารณากำหนดสถานะให้แก่บุคคลที่มีปัญหาในเรื่องสถานะ
และสิทธิ ดังนี้
1) กรณีบคุ คลทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศ
(1) ดำเนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลที่มีเชื้อสายไทยที่มีชื่อ
อยู่ในระบบทะเบียนและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
(2) ให้สัญชาติไทยแก่บุตรที่เกิดในประเทศไทยของคนต่างด้าวตามข้อ (1)
ทีไ่ ด้รบั แปลงสัญชาติเป็นไทย หากพิสจู น์ได้วา่ เป็นผูส้ บื สายโลหิตของบุคคลดังกล่าว
(3) ให้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคล
ที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 10 ปี จนกลมกลืน
กับสังคมไทย และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มจี ดุ เกาะเกีย่ วใด ๆ กับประเทศต้นทาง
ตามหลักเกณฑ์ทท่ี างราชการกำหนด
(4) ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บตุ รของคนต่างด้าวตามข้อ (3) ทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทย
ตามหลักเกณฑ์ทท่ี างราชการกำหนด
2) กรณีเด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มสี ถานะ
ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
(1) ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลทีเ่ กิดหรืออาศัยอยูใ่ นประเทศและจบการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทัง้ นี้ กระบวนการให้สญ
ั ชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
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(2) สำหรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากำหนดสถานะตามข้อ 1)
3) กรณีบคุ คลทีไ่ ร้รากเหง้าให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คล ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลทีข่ าดบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ ตัง้ แต่วยั เยาว์และมีชอ่ื อยูใ่ นระบบ
ทะเบียนของทางราชการและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานอย่างน้อย 10 ปี จนกลมกลืนกับ
สังคมไทยและมีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ ตามหลักเกณฑ์ทท่ี างราชการกำหนด
(2) บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่ได้รับสถานะเป็นบุตรบุญธรรม
ตามคำสัง่ ของศาล เมือ่ ผูร้ บั บุตรบุญธรรมเป็นบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
4) กรณีบคุ คลทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ
ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลซึง่ มีผลงาน/ความรู้ ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการกีฬา
รวมทัง้ ด้านอืน่ ๆ ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร
5) กรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน
แต่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เนือ่ งจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับให้ได้รบั สิทธิอาศัยอยูใ่ นประเทศชัว่ คราว
และเข้าสู่กระบวนการพิจารณากำหนดสถานะตามข้อ 1)-4) หากไม่สามารถกำหนดสถานะได้ให้นำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาสถานะโดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั ้ ง ภาคราชการ ภาควิ ช าการ และภาคประชาชนพิ จ ารณากำหนดแนวทางให้ ส ถานะที ่ เ หมาะสม
ตามมาตรการระยะยาวแนบท้ายยุทธศาสตร์น้ี
6) กรณีคนต่างด้าวอื่น ๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-5) และไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทาง ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้สิทธิการอาศัยอยู่ชั่วคราวแก่กลุ่มคนต่างด้าวทั้งในส่วนที่ได้รับ
การจดทะเบียนไว้แล้วและที่จะมีการสำรวจจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการขอรับสถานะ
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าว และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
(2) กำหนดให้คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคประชาชน พิจารณากำหนดแนวทางให้สถานะที่เหมาะสม
ดังปรากฏตามมาตรการระยะยาวแนบท้ายยุทธศาสตร์ เช่นเดียวกับกรณีในข้อ 5)
4.1.4 ให้ใช้แนวทางการให้สถานะก่อนและให้ดำเนินการถอนสถานะได้ในภายหลัง
ตามกฎหมายปกครองหากมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
4.1.5 มอบอำนาจในการอนุมัติสถานะลงไปสู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับในการ
ดำเนินการต่อกลุม่ เป้าหมายทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำนวนมาก
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4.1.6 เปิดโอกาสให้ภาควิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนรวมในขั้นตอน
การพิจารณาคำร้องขอสถานะอย่างเป็นระบบในรูปของคณะกรรมการที่มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ
4.1.7 สร้างความเข้าใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการดำเนินการต่อ
กลุม่ คนทีไ่ ม่มสี ถานะและการได้รบั สิทธิขน้ั พืน้ ฐาน เพือ่ ให้สามารถอาศัยอยูใ่ นสังคมไทยได้อย่างสมานฉันท์
4.2 ยุทธศาสตร์การให้สทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานแก่บคุ คลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ
4.2.1 กรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนของทางราชการแต่ยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือคำร้องขอสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดนโยบาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยดำเนินการเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวติ อยูไ่ ด้
4.2.2 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนให้ดำเนินการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติควบคุม
โดยในเบื้องต้นสมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จำเป็นตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง
เมือ่ ตรวจพบว่ามีภมู ลิ ำเนาทีช่ ดั เจนในประเทศต้นทาง ให้ดำเนินการส่งกลับ แต่ในกรณีไม่สามารถส่งกลับได้
หรืออยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดสถานะ หรืออยู่ระหว่างการประสานประเทศต้นทางเพื่อตรวจสอบ
สถานะและภูมลิ ำเนา ให้พจิ ารณาให้สทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานเช่นเดียวกันกับกรณี 4.2.1
4.3 ยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่
4.3.1 ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาคนและชุมชนชายแดน
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ถิ่นกำเนิด
โดยไม่จำเป็นต้องอพยพเข้ามาในเขตไทย
4.3.2 ใช้ประโยชน์จากบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนในประเทศต้นทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับวิถชี วี ติ ของชุมชน
เพือ่ ป้องกันการอพยพเข้ามาในประเทศไทย
4.3.3 เพิ ่ ม ความเข้ ม งวดกวดขั น ในการป้ อ งกั น และสกั ด กั ้ น การเดิ น ทางเข้ า มาใน
ประเทศอย่างไม่ถกู ต้อง
4.3.4 เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทางทะเบียนโดยเฉพาะการแจ้งเกิด
และการย้านถิน่ ทีอ่ ยู่ เพือ่ ประโยชน์ในการพิสจู น์ตวั บุคคลและการกำหนดสถานะในอนาคต
4.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
4.4.1 กำหนดให้มีมาตรการรองรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินการตามแนบท้ายยุทธศาสตร์น้ี
4.4.2 ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการ
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล รวมทัง้ การพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านตามยุทธศาสตร์น้ี
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4.4.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสาน
การดำเนินการร่วมกันเพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
4.4.4 ให้มีคณะทำงานเฉพาะกิจ มีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งพิจารณาดำเนินการให้สถานะตามมาตรการ
เร่งด่วนแนบท้ายยุทธศาสตร์นี้
4.4.5 กำหนดแผนงาน/โครงการและสร้างระบบติดตามแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน
4.4.6 สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานะบุคคลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมถึงระดับอำเภอและให้มีการจัดจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ
รวมทัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารในอำเภอและหน่วยเคลือ่ นที่
4.4.7 ปรับทัศนคติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยการใช้แนวทางตามยุทธศาสตร์สันติวิธีที่อยู่บนพื้นฐาน การเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ทเ่ี ท่าเทียมกัน การมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ กัน และการให้คณ
ุ ค่าของความหลากหลายของวิถชี วี ติ
และวัฒนธรรม
4.4.8 ให้มีแนวทางบริหารจัดการอย่างโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุจริต มิให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ
4.4.9 ให้ ป ระเทศเพื ่ อ นบ้ า นเห็ น ความสำคั ญ ในความร่ ว มมื อ เพื ่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
บุคคลที่ไม่มีสถานะ และให้องค์กรระหว่างประเทศให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
และชุมชนชายแดนในประเทศต้นทาง
4.4.10 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อพยพเข้ามาใหม่และ
ขบวนการนำพา
4.4.11 จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายตามความรุนแรงของปัญหา เพื่อเร่งรัด
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
5.1 มีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่มีประสิทธิภาพครบวงจร
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย โดยการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ มีการมอบหมายการดำเนินการ
ที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้มีแผนงานและงบประมาณรองรับอย่างเหมาะสม และมีเป้าหมายชัดเจน
รวมทัง้ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

9

5.2 ดำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ โดย
ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
5.3 รายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
หมายเหตุ
สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจำนวน 110,000 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงเพื่อรอการส่งกลับ และ
แรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา) ทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน และสามารถปรับเข้าสูร่ ะบบการจ้างงาน
ทีถ่ กู ต้อง โดยได้รบั การยอมรับจากประเทศต้นทาง จะอยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์นเ้ี ฉพาะข้อ 4.1.1
จากกลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มข้างต้นจะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยได้กำหนดกลุ่มเด็กและบุคคล
ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหนึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์
ทีส่ ามารถพัฒนาสถานะทางกฎหมายได้ มีแนวทาง คือ
(1) ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศและจบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ทัง้ นี้ กระบวนการให้สญ
ั ชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
(2) สำหรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณากำหนด
สถานะตามข้อ (1)
โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การให้สทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานแก่บคุ คลเหล่านีต้ ามยุทธศาสตร์ขอ้ 4.2 คือ
4.2.1 “...ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยดำเนินการเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
เพือ่ ให้สามารถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้...”
4.2.2 “...โดยในเบือ้ งต้นสมควรให้สทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานเท่าทีจ่ ำเป็นตามหลักมนุษยธรรม...”
สิ ท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานดั ง กล่ า วได้ แ ก่ ส ิ ท ธิ ใ นการศึ ก ษาซึ ่ ง ก็ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชดำรั ส ของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงเป็นองค์ปาฐกในงานประชุมสัมมนาซึง่ จัดขึน้ ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะองค์สมาชิกสภากองทุนการศึกษาเพือ่ ผูล้ ภ้ี ยั ว่า
“...ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร เป็นคนไร้สัญชาติ
คนทีไ่ ม่ได้ถอื สัญชาติไทย และคนทีไ่ ม่ได้ถอื สัญชาติใด ๆ เลย รวมทัง้ คนทีม่ าจากอีกฟากหนึง่ ของชายแดน เด็ก ๆ
ทีเ่ ข้าข่ายกรณีเหล่านีไ้ ม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ และถ้าเข้าเรียนได้เขาจะไม่ได้รบั ใบรับรองจากโรงเรียน
หลังจากจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำให้ยากต่อการเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาในระดับหลังประถมศึกษา และยากต่อการได้ทำงานทีด่ เี มือ่ พวกเขาเติบโตขึน้
การจัดการศึกษาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีใครสามารถทำคนเดียวตามลำพังได้ เป็นงานที่ต้องใช้
ความพยายามอย่างเป็นจริงเป็นจังที่สุด พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่มีความตั้งใจจริงจากทุกฝ่าย และสิ่งเหล่านี้
จะเป็นจริงได้ต้องอาศัยน้ำใจที่โอบอ้อมอารีและจิตใจที่เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ข้าพเจ้าเคยได้ยินทูลกระหม่อมพ่อ
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และสมเด็จแม่ตรัสว่า จงให้โดยไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั จงเลือกทำในสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ หรือให้ความเอือ้ อำนวยอย่างดีทส่ี ดุ
แก่ทุก ๆ คน โดยไม่คำนึงว่าเป็นคนเผ่าพันธุ์ใด ศาสนาใด และมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร
ขอให้เราได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยกันสรรค์สร้างโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยในระดับหลังประถมศึกษา แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับการจัด
การศึกษาให้กบั ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่สญ
ั ชาติไทยได้ดงั นี้
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับการศึกษาในระดับหลังประถมศึกษาคงไม่ใช่ลักษณะ
คำถามที่ว่า “เราจะมีงบประมาณมาสนับสนุนหรือไม่” แต่เป็น “เราจะไม่สนับสนุนได้หรือไม่” มากกว่า
ในขณะทีผ่ ลู้ ภ้ี ยั อาศัยอยูใ่ นประเทศทีด่ แู ลพวกเขา ความรูส้ กึ ถึงคุณค่าในตัวเองของเขาจะสูงขึน้ ไปตามสัดส่วน
ความสามารถของการเรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ๆ ที่ได้รับ และการยอมรับจากคนในสังคม ในขณะที่
ประเทศทีต่ นเป็นผูด้ แู ลจะได้รบั ประโยชน์จากการมีจำนวนแรงงานในประเทศเพิม่ มากขึน้ ...”

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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1.3 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
กระทรวงศึกษาธิการนำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาการจัดการศึกษาให้แก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตามหนังสือ ที่ ศธ 0208/777 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548
โดยมีเนื้อหาดังนี้
ที่ ศธ 0208/77

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

18 กุมภาพันธ์ 2548
เรือ่ ง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/1950 ลงวันที่ 31 มกราคม 2535
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
จำนวน 60 ชุด
2. ความเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึงคณะรัฐมนตรีมมี ติ เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2535 เห็นชอบการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ทั้งการรับเข้าเรียนและการออกหลักฐานทาง
การศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา และเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบฯ
ดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมา นัน้
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าเนื่องจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
ต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบฯและแนวปฏิบัติ
และได้จดั ทำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึง่ ระเบียบฯ และแนวปฏิบตั กิ ารจัด
การศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย เดิมจัดการศึกษาตามกลุ่มชนชาติ
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และระดับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันคือบางกลุ่มให้เรียนได้เพียงระดับการศึกษา
ภาคบังคับแต่ร่างระเบียบฯ และแนวปฏิบัติใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยศึกษาได้ทุกระดับการศึกษา ทุกประเภท และทุกพื้นที่
(ยกเว้นกลุม่ ทีห่ ลบหนีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่ อนึง่ เพือ่ ให้การดำเนินงานจัดการศึกษาให้แก่บคุ คล
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอ
ความเห็นไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เห็นด้วยกับประเด็นทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
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1. การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ทีเ่ ดิมเคยจำกัดไว้ให้บางกลุม่ บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทกุ คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทัง้ การรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
และการออกหลักฐานทางการศึกษา เมือ่ สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับตามร่างระเบียบฯ และแนวปฏิบตั ิ
2. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่ม
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในอัตราเดียวกันกับค่าใช้จา่ ยรายหัวทีจ่ ดั สรรให้แก่เด็กไทย
3. ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การจำแนกสถานะ รวมทัง้ อนุญาตและอำนวยความสะดวก
ให้เด็กและเยาวชนที่มีข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ หรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย
สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนัน้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็นครัง้ คราว
ยกเว้นผูห้ นีภยั จากการสูร้ บและบุคคลในความห่วงใย (POC)
4. ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมแก่เด็กและเยาวชนทีห่ นีภยั จากการสูร้ บ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์
เนือ่ งจากร่างระเบียบฯ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวเกีย่ วข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงาน เห็นสมควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและถือเป็นแนวปฏิบตั ติ อ่ ไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 0-2280-6217
โทรสาร 0-2280-6218
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หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว อธิบายถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันทำให้การ
ดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรและเด็กทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
ลงวันที่ 28 มกราคม 2535 ที่เห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบฯ
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมานั้น ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมติ
ดังกล่าวอนุญาตให้มกี ารจัดการศึกษาตามกลุม่ ชนชาติทก่ี ระทรวงมหาดไทยกำหนด และจำกัดการให้การศึกษา
เพียงบางระดับการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา ทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน
นักศึกษา และการออกหลักฐานการศึกษา เมือ่ สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับตามร่างระเบียบฯ และแนวปฏิบตั ิ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
เห็นชอบโดยมีสาระสำคัญโดยสรุปคือ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1
(ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5
พิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปดำเนินการดังนี้
1. เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแล
ของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเงิน 6.5 ล้านบาทไปก่อน โดยให้เบิกจ่าย
ตามจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีตัวเรียนจริงและเมื่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวง
มหาดไทยดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และสำรวจจำนวนนักเรียน
นักศึกษาทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยแล้วเสร็จ
2. ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนมาตราการอุดหนุนงบประมาณ
รายการนีต้ อ่ ไป
3. ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การกำหนด
สถานะและยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้สัมฤทธิ์ผลโดยด่วน และให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กรับไปพิจารณาดำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับร่างระเบียบฯ
รวมทัง้ ให้หน่วยงานฝึกอาชีพของทุกส่วนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาทีอ่ อกให้แก่เด็กตามร่างระเบียบฯ
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4. ให้ ก ระทรวงมหาดไทยเร่ ง รั ด สำรวจจำนวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที ่ ไ ม่ ม ี ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย น
ราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2 เดือน
5. ให้กระทรวงกลาโหมสำรวจสถานศึกษาที่ตั้งในหน่วยที่มีข้อจำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
มนสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
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ที่ นร 0503/ว(ล)8990

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
7 กรกฎาคม 2548

เรือ่ ง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. .... (การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
เรียน รัฐ-ศธ./กค./กต./ผบ.-ตช./กห/พม/มท/รง/ผอ.-สงป/เลขา-สมช
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0505
(คกก. 3.1)/6745-6754 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
ตามที่ได้ขอให้ไปชี้แจงหรือส่งผู้แทนไปชี้แจงเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... (การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) ในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม) นัน้
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2548 ได้พจิ ารณาแล้วมีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้
ประเด็นอภิปราย
1. เนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้ามาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 ได้ใช้มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั กล่าวคือ
1.1 ปรับปรุงข้อความตามร่างระเบียบข้อ 8 ให้สถานศึกษาไม่ต้องลงรายงานด้วยหมึกสีแดงว่า
ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรไว้ในหลักฐานทางการศึกษาเฉพาะตัวของนักเรียน นักศึกษา
เป็นรายบุคคลเพือ่ ป้องกันมิให้เป็นการแบ่งแยกให้เกิดความแตกต่างขึน้
1.2 ยกเลิกเอกสารแนวปฏิบัติท้ายระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดกลุ่มเด็กที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรและเด็กทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย รวม 9 กลุม่ คือ บุตรชาวเขา บุตรชาวลาว ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทย
จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา เนปาลอพยพ ญวณอพยพ จีนฮ่ออพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
เพราะปัจจุบันกลุ่มเด็กเหล่านั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิมขณะเดียวกันไทยได้เข้าเป็นภาคีเกี่ยวกับ
อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก ซึง่ รับรองการคุม้ ครองสิทธิของเด็กทุกคนเรือ่ งการศึกษาแล้ว
ดังนัน้ จึงเห็นควรอนุมตั ริ า่ งระเบียบฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งเดิมเคยจำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถ
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เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นกลุม่ ทีห่ ลบหนีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียน
ได้ในพืน้ ที)่ ซึง่ จะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก และเพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษาเหล่านัน้ มีความเข้าใจ
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินการ ดังนี้
2.1 ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญกา
สถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะและยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยได้เป็นอย่างดี
2.2 ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งผู้แทนกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังจะ
ดำเนินการสำรวจร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2548 เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลจัดทำเลขประจำตัว
13 หลัก แยกเป็นอีกประเภทหนึ่งให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด 2 เดือน นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทย
จะดำเนินการทำบัตรประจำตัวให้แก่ผไู้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎรในขัน้ ตอนต่อไปด้วย
2.3 ให้กระทรวงกลาโหมสำรวจสถานศึกษาที่ตั้งในหน่วยที่มีข้อจำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงเพื่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
3. ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่ม
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในอัตราเดียวกับค่าใช้จา่ ยรายหัวทีจ่ ดั สรรให้แก่เด็กไทย
4. เนื่องจากขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
จำนวน 1,269 คนในโรงเรียนเอกชน (ตัวเลขสำรวจในปี พ.ศ. 2548) ซึง่ นับว่ารัฐได้รบั ประโยชน์จากเอกชน
ที่ได้ใช้ทรัพยากรของเอกชนมาช่วยจัดการศึกษาของรัฐ ดังนั้น จึงควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุน
จัดการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นเงิน 6.5 ล้านบาทไปก่อน โดยให้เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียน นักศึกษาทีม่ ตี วั เรียนจริง และเมือ่ สำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 ตามลำดับแล้วเสร็จ
ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมเหตุผลและข้อเท็จจริง เพือ่ ทบทวนมาตรการอุดหนุนงบประมาณรายการนีต้ อ่ ไป
มติคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ
1. เห็นควรอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการ
รับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้สง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัตทิ เ่ี สนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้
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2. ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย รวม 4 ข้อ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นอภิปราย
ตามข้อ 4 ไปดำเนินการด้วย
3. ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ตามประเด็นอภิปรายข้อ 2.1 ให้สมั ฤทธิผ์ ลโดยด่วน
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็ก เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงกลาโหม สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ า
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภากาชาดไทยรับไปพิจารณาดำเนินการ
ออกระเบียบให้สอดคล้องกับร่างระเบียบฯ
5. ให้หน่วยงานฝึกอาชีพของทุกส่วนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาที่ออกให้แก่เด็กตามร่าง
ระเบียบฯ
6. ให้กระทรวงมหาดไทยรับประเด็นอภิปรายตามข้อ 2.2 ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
2 เดือน
7. ให้ ก ระทรวงกลาโหมรั บ ประเด็ น อภิ ป รายตามข้ อ 2.3 ไปดำเนิ น การโดยด่ ว นด้ ว ย
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 อนุมตั ติ ามมติคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้
ได้สง่ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในเรือ่ งนีไ้ ปเพือ่ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติ
ทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีตอ่ ไปแล้ว
ขอแสงความนับถือ

(นางโฉมศรี อารยะศิร)ิ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบตั ริ าชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม
โทร. 0-2280-9000 ต่อ 306-7
0-2280-9055
โทรสาร 0-2280-9058
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1.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
-------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสแก่บคุ คลให้ได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจงึ วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือของเอกชน ทีม่ อี ำนาจหน้าทีห่ รือมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา
“หลักฐานทางการศึกษา” หมายความว่า เอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่
ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
หรือเอกสารทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบนี้
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล
ข้อ 5 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
กรณีเด็กย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวก และติดตามให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่
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ข้อ 6 การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ตามลำดับเพือ่ นำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) สูตบิ ตั ร
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐาน (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐาน (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามแบบแนบท้ายระเบียบนีเ้ ป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
ข้อ 7 ให้สถานศึกษาจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 (1) (2) และ (3) ซึ่งได้รับรอง
ความถูกต้องแล้วไว้เป็นหลักฐาน และคืนต้นฉบับแก่ผปู้ กครอง
สำหรับหลักฐานบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามข้อ 6 (4) และ (5) ให้เก็บต้นฉบับไว้ทส่ี ถานศึกษานัน้
ข้อ 8 ในขณะทีน่ กั เรียน นักศึกษายังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา เมือ่ ปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐาน
ดังกล่าว โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนัน้
ข้อ 9 การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกไว้ เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยบันทึก
ลงในช่องหมายเหตุพร้อมกับลงนามกำกับข้อความว่า “ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข้อ 10 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและ
วินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

(ลงชือ่ )
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บันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คล
เขียนที.่ .........................................................
วันที.่ ...........เดือน................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า..............................................................................เกีย่ วข้องกับผูส้ มัครเข้าเรียนในฐานะ......................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..............หมูท่ .่ี ..............ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................ตำบล/แขวง..........................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................โทรศัพท์.............................
โทรสาร...................................
ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตบิ คุ คล เพือ่ การสมัครเข้าเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้
1. ชือ่ -สกุล ผูส้ มัครเรียน........................................................................เกิดวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ. ...........
เชือ้ ชาติ...............สัญชาติ....................เกิดทีต่ ำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต......................................................
จังหวัด..................................................ประเทศ..........................................เลขประจำตัวประชาชน...................................................
2. ชือ่ -สกุลบิดา....................................................................................อาชีพ.................................เชือ้ ชาติ.........................
สัญชาติ.............อยูบ่ า้ นเลขที.่ .................หมูท่ .่ี ..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด........................................................
ประเทศ..................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................
3. ชือ่ -สกุลมารดา................................................................................อาชีพ.................................เชือ้ ชาติ.........................
สัญชาติ.............อยูบ่ า้ นเลขที.่ .................หมูท่ .่ี ..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด........................................................
ประเทศ..................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................
4. ชือ่ -สกุลผูป้ กครอง.....................................................................................................................เชือ้ ชาติ.........................
สัญชาติ.................อาชีพ............................ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร.......................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .................หมูท่ .่ี ..............
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.......................................................ตำบล/แขวง......................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................เลขประจำตัวประชาชน.............................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................โทรศัพท์......................................................
5. ชือ่ องค์กรเอกชนทีใ่ ห้การอุปการะผูส้ มัคร....................................................................................................................
สำนักงานตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .................หมูท่ .่ี ..............ตรอก/ซอย....................................................ถนน......................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..............................................โทรศัพท์....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้ขา้ งต้น เป็นความจริงทุกประการ

รูปถ่าย
ผู้สมัคร
เข้าเรียน

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
หรือหัวแม่มือซ้าย
ของผู้สมัครเข้าเรียน

(ลงชือ่ )....................................................ผูแ้ จ้ง/ผูเ้ รียน
(..................................................)
(ลงชือ่ )....................................................ผูร้ บั แจ้ง
(..................................................)
(ลงชือ่ )....................................................ผูพ้ มิ พ์ลายมือ
(..................................................)
(ลงชือ่ )....................................................พยาน
(..................................................)
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สรุปสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
สรุปสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548
1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 และแนวปฏิบตั ทิ แ่ี นบท้าย
2. เพือ่ เปิดโอกาสแก่ทกุ คนให้ได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง
ทุกคนต้องได้เรียน
เรียนได้ถงึ ระดับอุดมศึกษา
เรียนแล้วต้องได้หลักฐานทางการศึกษา
สถานศึกษาได้คา่ ใช้จา่ ยรายหัว
ขอออกนอกเขตกำหนดครัง้ เดียวเรียนได้ตลอดหลักสูตร
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งเดิมเคยจำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศ
สามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นกลุ่มที่หลบหนีภัยจากการสู้รบ
จัดให้เรียนได้ในพื้นที่พักพิง)
4. เงินอุดหนุนการศึกษา
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายหัวให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่กลุม่ บุคคล
ทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย
5. การขออนุญาตออกนอกเขตพืน้ ที่
กรณีมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพื้นที่อยู่อาศัยสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลา
ตามหลักสูตรการศึกษาระดับนัน้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็นครัง้ คราว หลักเกณฑ์การออกนอกเขตเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด (รายละเอียดหน้า 129)
6. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาดำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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7. หน่วยงานฝึกอาชีพ
ให้หน่วยงานฝึกอาชีพทุกส่วนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาที่ออกให้แก่เด็กตามระเบียบฯ
8. การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ตามลำดับเพือ่ นำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) สูตบิ ตั ร
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือเอกสาร
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามแบบแนบท้ายระเบียบนีเ้ ป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
9. การแก้ไขหลักฐานตามทะเบียนราษฎร
ในขณะที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐาน
ดังกล่าว โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนัน้
10. หน้าที่ของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการทีจ่ ะรับเด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
11. สถานศึกษาที่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ
สถานศึกษาที่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่
หรือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
12. หลักฐานทางการศึกษา
ได้แก่ เอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
นักศึกษา สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐาน
แสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดให้เป็นหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบนี้
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13. การบันทึกหลักฐานทางการศึกษา
การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น หลั ก ฐานทางการศึ ก ษาเป็ น หลั ก ฐานรวมที ่ ใ ช้ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย น
นักศึกษาทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่
เป็นต้น ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
โดยบันทึกลงในช่องหมายเหตุพร้อมกับลงนามกำกับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร”
14. องค์กรเอกชน
องค์กรเอกชน หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิตบิ คุ คล
15. กรณีนักเรียน นักศึกษาย้ายที่อยู่
สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกและตามให้เด็กได้เข้าเรียน
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1.5 การดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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สำนักกิจการความมั่นคง 1. จัดทำแนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุญาตให้นกั เรียน นักศึกษาทีไ่ ม่หลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยสามารถออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมเป็นการชัว่ คราว
ภายในกรมการปกครอง
(ดูภาคผนวก ค หน้า 129) เพือ่ รับการศึกษาได้เท่าระยะเวลาของ
(ตามคำสัง่ ที่
หลักสูตรได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็นครัง้ ๆ ไป โดยมีแนวทางดังนี้ คือ
มท 0308.4/ว 795
1.1 การยืน่ คำร้อง
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550
กรณีมภี มู ลิ ำเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร:
ดูภาคผนวก ค
กรมการปกครอง โดยสำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กระทรวงมหาดไทย
หน้า 127)
กรณีมภี มู ลิ ำเนาอยูใ่ นเขตจังหวัดอืน่ :
ทีว่ า่ การอำเภอ/กิง่ อำเภอทีผ่ รู้ อ้ งมีภมู ลิ ำเนา โดยผูร้ อ้ งต้องแจ้งสถานที่
ทีจ่ ะประสงค์ขอเดินทางไปศึกษา ชือ่ สถานศึกษา ชือ่ หลักสูตร ระยะเวลา
ทีศ่ กึ ษาตามหลักสูตร ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต และสถานทีพ่ กั อาศัย
ระหว่างศึกษา พร้อมเอกสารดังนี้
1. สำเนาทะเบียนประวัตหิ รือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
4. หลักฐานทางการศึกษาอืน่ ๆ (ถ้ามี)
(การขออนุญาตออกนอกเขตอำเภอ/กิง่ อำเภอ ให้ยน่ื ก่อนวันเดินทาง
อย่างน้อย 5 วันทำการ หากเป็นการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ให้ยน่ื ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ)
1.2 การอนุญาตให้ออกนอกเขต
ผูม้ อี ำนาจให้อนุญาต
1.2.1 ออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร-อธิบดีกรมการปกครอง
หรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมาย
1.2.2 ออกนอกเขตอำเภอ/กิง่ อำเภอ-นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ
ผูเ้ ป็นหัวหน้ากิง่ อำเภอ
1.2.3 ออกนอกเขตจังหวัด-ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (โดยการเสนอของอำเภอ)
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

25

หน่วยงาน

การดำเนินการ
ระยะเวลาในการอนุญาต
ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูม้ อี ำนาจให้อนุญาต โดยให้พจิ ารณาจากระยะเวลา
ทึผ่ นู้ น้ั ศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาเดินทางไป-กลับเป็นสำคัญ
กรณีจำเป็นและมีเหตุผลพิเศษ
เช่นกรณีขอออกนอกเขตเกินกว่าระยะเวลาตามหลักสูตรก็ให้ทำได้
โดยให้ผมู้ อี ำนาจให้อนุญาตพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การออกหนังสืออนุญาต
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดทำสมุดบันทึกควบคุมการอนุญาตออกนอกเขต
เพือ่ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทัง้ มีชอ่ งหมายเหตุสำหรับผูไ้ ด้รบั อนุญาต
ลงลายมือชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือ เมือ่ เดินทางกลับมารายงานตัวตามแบบ
แนบท้ายแนวปฏิบตั ิ
1.3 การรายงานตัว
1.3.1 ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องนำหนังสืออนุญาตและบัตรประจำตัวพกพา
ติดตัวไปด้วยเพือ่ แสดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ะหว่างเดินทางออกนอกเขต
1.3.2 การรายงานตัวเมือ่ ไปถึงท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีพ่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่าง
การศึกษา
กรณีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร-กรมการปกครอง
โดยสำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กระทรวงมหาดไทย และ กองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรณีที่พักอาศัยในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ-นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ ผูเ้ ป็น
หัวหน้ากิง่ อำเภอ และ สถานีตำรวจภูธรในท้องทีน่ น้ั
1.3.3 กรณีได้รบั อนุญาตออกนอกเขตฯ เกินกว่า 1 ปี ต้องรายงานตัว
ทุก 3 เดือน นับแต่วนั รายงานตัวครัง้ แรก
1.3.4 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดทำสมุดบันทึกควบคุมการรายงานตัว
เพือ่ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทัง้ มีชอ่ งหมายเหตุสำหรับผูม้ ารายงานตัว
ลงลายมือชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือตามแบบแนบท้ายแนวปฏิบตั ฯิ นี้
1.3.5 กรณีเปลีย่ นแปลงทีพ่ กั อาศัย ให้แจ้งท้องทีท่ ผ่ี รู้ ายงานตัว
มารายงานตัวเดิมทราบ เพือ่ ทีท่ อ้ งทีด่ งั กล่าวจะได้ออกหนังสือ เพือ่ ให้ผแู้ จ้งนำไป
แจ้งท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีพ่ กั อาศัยระหว่างการศึกษาใหม่ทราบ นอกจากนี้ ท้องที่
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สำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ: ระเบียบสำนัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการ
สำรวจและจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียน พ.ศ. 2548

อันเป็นสถานทีท่ พ่ี กั อาศัยอยูเ่ ดิมต้องแจ้งท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีพ่ กั อาศัยระหว่าง
การศึกษาใหม่ รวมทัง้ จังหวัดอันเป็นเขตควบคุมของผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาต
ออกนอกเขตฯ ทราบ สำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตออกนอกเขตฯ มีหน้าทีด่ ำเนินการ
ตาม 1.3.2
1.3.6 เมือ่ ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ออกนอกเขตฯ สิน้ สุดลง ผูท้ ไ่ี ด้รบั
อนุญาตออกนอกเขตฯ ต้องกลับไปรายงานตัว ณ ท้องทีท่ ต่ี นยืน่ คำร้องขอ
ออกนอกเขตฯ ไว้
(หมายเหตุ: รายละเอียดของเขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ป็นบุตร
ชนกลุม่ น้อยและไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัวไว้แล้ว
ให้เป็นไปตามเขตควบคุมแนบท้ายร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีแ่ นบท้าย
แนวปฏิบตั ฯิ นี้ สำหรับเขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
กลุม่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่บตุ รชนกลุม่ น้อย รวมทัง้ นักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มี
สถานะทางทะเบียน และได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัวตามระเบียบ
สำนักทะเบียนกลางทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ได้แก่ ท้องที่
อำเภอ หรือกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
ตามไว้แล้ว ระเบียบสำนักทะเบียนกลางทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
ให้แก่นกั เรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
1.4 บทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืน
นักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ทีไ่ ด้รบั การจัดทำ
ทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวหากเดินออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รบั
อนุญาตและไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ำหนด กระทรวงมหาดไทยจะนำข้อมูลของ
ผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั มิ าประกอบการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมาย
สำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน กลุม่ เด็ก
และบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2548 (ดูภาคผนวก ค หน้า 149) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ คือ
1. นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ขอความร่วมมือและแต่งตัง้ ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกระดับเป็นเจ้าหน้าที่ สำรวจจัดทำข้อมูล นักเรียนนักศึกษาทีไ่ ม่มชี อ่ื และ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) โดยใช้แบบสำรวจฯ 89
และใบตอบรับการสำรวจ แบบ 89/1 ภายใน 15 สิงหาคม 2548
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(มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 1 2. เจ้าหน้าทีผ่ สู้ ำรวจตาม 1 ต้องกรอกรายชือ่ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของโรงเรียนฯ ดังกล่าวตามสำเนาทะเบียนบ้าน
พฤษภาคม 2548)
(ดูภาคผนวก ค หน้า 143) และให้กรอกรายการของเด็กทีส่ ำรวจนัน้ ตามข้อเท็จจริงเท่าทีท่ ราบในแบบ
สำรวจฯ 89 และให้มอบใบตอบรับการสำรวจ แบบ 89/1 ให้ผถู้ กู สำรวจ
มีสาระสำคัญดังนี้
ไว้เป็นหลักฐาน
1. “บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียน” หมายถึง 3. เมือ่ สำนักทะเบียนได้รบั แบบสำรวจฯ 89 คืนมาแล้วจะดำเนินการบันทึกข้อมูล
บุคคลทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ น
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยชุดคำสัง่ ของระบบคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบรายการ
ราชอาณาจักร แต่ไม่มี
บุคคลตามแบบสำรวจฯ 89 ทีบ่ นั ทึกไว้กบั ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
รายการในทะเบียนบ้าน
โดยอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าทีต่ อ้ งดำเนินการ ดังนี้
(ท.ร. 13 และ ท.ร. 14)
3.1 ถ้าพบว่าเป็นผูท้ ม่ี รี ายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14)
เนือ่ งจากไม่ปรากฏหลักฐาน
หรือทะเบียนประวัตแิ รงงานต่างด้าวฯ ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผูบ้ ริหารโรงเรียน
ยืนยันถิน่ กำเนิดหรือประวัติ
หรือสถาบันการศึกษา ซึง่ เจ้าหน้าทีผ่ สู้ ำรวจตาม 1 โดยใช้แบบ 89/2
ของบุคคลหรือมีหลักฐาน
ไว้เป็นหลักฐานสำหรับดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ไม่เพียงพอทีน่ ายทะเบียน
3.2 กรณีทต่ี รวจไม่พบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร บุคคล
จะพิจารณาเพิม่ ชือ่
ดังกล่าวจะได้รบั การกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก เป็นบุคคลประเภท 0
ในทะเบียนบ้าน ทัง้ นี้ ไม่รวม
โดยอัตโนมัติ และจะมีการดำเนินการ คือ
ถึงคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
กำหนดวันทีจ่ ะนัดบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนมาถ่ายรูปและ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
พิมพ์ลายนิว้ มือ เพือ่ อกเอกสารรับรองรายการทะเบียนประวัตฯิ
ทีไ่ ม่อยูใ่ นความควบคุม
ตามแบบ ท.ร. 38 ข
ของทางราชการ หรือผูท้ ่ี
จัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
รัฐไม่มนี โยบายผ่อนผัน
สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิน่ รายงานผลการ
ให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
ปฏิบตั งิ านผ่านสำนักทะเบียนจังหวัดหรือสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร
เป็นกรณีพเิ ศษ
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2548
2. “ทะเบียนประวัต”ิ
สำนักทะเบียนจังหวัดหรือสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสรุปผลการ
หมายถึง ทะเบียนสำหรับ
ดำเนินการแล้วส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายในวันที่ 15 กันยายน 2548
ลงรายการของบุคคล
(หมายเหตุ หลังจากหนังสือฉบับดังกล่าว สำนักทะเบียนกลางก็ได้มหี นังสือ
ทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 จำนวนหลายฉบับ (ดูภาคผนวก ค หน้า 152-156)
ซึง่ จัดทำเป็นรายหมูบ่ า้ น
ถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือชุมชน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการการอุดมศึกษา ผูบ้ ญ
ั ชาการ
3. “บัตรประจำตัว”
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพือ่ ประสานงานขอความร่วมมือ
ท.ร. 38 ก = ทะเบียนประวัติ อีกทางหนึง่ )
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หน่วยงาน

การดำเนินการ

4. “เลขประจำตัว”
ของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียนประกอบด้วย
เลข 13 หลัก โดย
เลขหลักที่ 1 เป็นเลข “0”
และเลขหลักที่ 7 และ 8
กำหนดเป็นเลข “89”
1. ประสานงานไปยัง สพฐ. สอศ. และ สกอ. ให้แจ้งไปยังสถานศึกษาให้ถอื เป็น
สำนักงานปลัด
หน้าทีข่ องสถานศึกษาทีจ่ ะต้องส่งรายชือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ทีร่ บั ผิดชอบในการสำรวจข้อมูลนักเรียนทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎร
สำนักกิจการพิเศษ
ไปยังสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิน่ ทีส่ ถานศึกษาตัง้ อยูเ่ พือ่ ได้รบั
(ดูภาคผนวก ค
การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีส่ ำรวจข้อมูล และให้ดำเนินการสำรวจข้อมูล
หน้า 152-157)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 (สืบเนือ่ งจาก ณ วันที่ 30
กันยายน 2548 สถานศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ราษฎรได้จำนวนน้อยมาก
2. ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ประกาศ
หรือกฎ เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 โดยส่งให้
กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2548
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⌫ 
แนวทางในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย แยกตามระดับและประเภทการศึกษา
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แนวทางในการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย แยกตามระดับและประเภทการศึกษา
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และเพื่อขจัดปัญหา
ความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติและให้การศึกษาของบุคคลเหล่านี้ดำเนินไปได้ราบรื่น ต่อเนื่อง และรวดเร็ว
จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการแยกตามระดับและประเภทการศึกษา ดังนี้
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32

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

1.1 การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรฐานสากลกับกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รบั รองเรือ่ งสิทธิทางการศึกษาไว้ในหมวด 5 ดังนี้
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง
และการสนับสุนนจากรัฐเพือ่ ให้ได้รบั การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่
การจั ด การศึ ก ษาอบรมขององค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ เอกชน การศึ ก ษาทางเลื อ กของประชาชน
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองและส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่งานวิจยั ตามหลักวิชาการย่อมได้รบั
ความคุม้ ครอง ทัง้ นี้ เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อหน้าทีข่ องพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cutural Rights-ICESCR)
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ดังนี้
ข้อ 13
1. รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั รองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกันว่าการศึกษาจะต้อง
มุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ และความสำนึกในศักดิ์ศรีของตนอย่างบริบูรณ์ และจะต้อง
เพิ่มพูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีกว่าการศึกษาจะต้อง
ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ความอดกลั้น
และมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มศาสนาทั้งปวงและสานต่อไปถึง
กิจกรรมของสหประชาชาติในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ
2. รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั รองว่าเพือ่ ทีจ่ ะทำให้สทิ ธินเ้ี ป็นจริงโดยบริบรู ณ์
(ก) การศึกษาขัน้ ประถมจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทกุ คนแบบให้เปล่า
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(ข) จะต้องจัดการศึกษาขัน้ มัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ การศึกษามัธยมทางเทคนิคศึกษา
และอาชีวศึกษาให้มีขึ้นโดยทั่วไป และให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ โดยการนำการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
(ค) ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของ
ความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการนำการศึกษาแบบให้เปล่า
มาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
(ง) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหรือเรียนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม
(จ) จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอย่างแข็งขัน ให้มีระบบทุนการศึกษา
ทีเ่ พียงพอและปรับปรุงสภาพของวัสดุประกอบการสอนของครูอย่างต่อเนือ่ ง
3. รัฐภาคีทง้ั หลายแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผูป้ กครองตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีในการเลือกโรงเรียนสำหรับเด็กของตน นอกจากที่จัดตั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำที่รัฐกำหนดไว้หรือให้ความเห็นชอบ เพื่อประกันให้การศึกษาทางศาสนา
และศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชือ่ ถือของตน
4. ไม่มีส่วนใดของข้อนี้จะแปลไปในทางก้าวก่ายเสรีภาพของปัจเจกชนและองค์กรในการจัดตั้ง
และดำเนินการสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้
และข้อกำหนดทีว่ า่ การศึกษาในสถาบันเช่นว่าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต่ำตามทีร่ ฐั ได้กำหนดไว้
นอกจากนี้ รัฐไทยก็มหี น้าทีด่ ำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the
Rights of the Child-CRC) ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2535 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 โดยอนุสัญญาฉบับดังกล่าว
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การคุม้ ครองเป็นพิเศษแก่เด็กทีอ่ ายุตำ่ กว่า 18 ปี โดยให้เหตุผลว่า
“เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ
รวมถึงต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด”
ซึง่ สาระสำคัญมีดงั นี้ คือ
ข้อที่ 1
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์แห่งอนุสญ
ั ญานี้ เด็ก หมาายถึง มนุษย์ทกุ คนทีม่ อี ายุตำ่ กว่าสิบแปดปี เว้นแต่
จะบรรลุนติ ภิ าวะก่อนหน้านัน้ ตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่เด็กนัน้
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ข้อที่ 2
1. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขต
อำนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ ชนิดใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชือ้ ชาติ สีผวิ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ ต้นกำเนิดทางชาติ ชาติพนั ธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สนิ ความทุพพลภาพ
การเกิดหรือสถานะอืน่ ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย
ฯลฯ
ข้อที่ 28
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผลตามลำดับ
และบนพืน้ ฐานของโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ
(ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับทีเ่ ด็กทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
(ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญ
และสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และดำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสม เช่น
การนำมาใช้ซง่ึ การศึกษาแบบให้เปล่า และการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีทจ่ี ำเป็น
(ค) ทำให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทกุ คนบนพืน้ ฐานของความสามารถ โดยทุกวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสม
(ง) ทำให้ข้อมูลข่าวสารและการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพเป็นที่แพร่หลายและ
เปิดกว้างแก่เด็กทุกคน
(จ) ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และลดอัตราการออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
2. รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้กำหนดขึ้น
ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญานี้
3. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือทั่วโลก และเอื้ออำนวย
ให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความต้องการของ
ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อที่ 29
1. รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุง่ ไปสู่
(ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
(ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน และต่อหลักการทีว่ างไว้
ในกฎบัตรสหประชาชาติ
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(ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา และค่านิยม
ของเด็กนัน้ เอง ค่าานิยมของชาติทเ่ี ด็กนัน้ อาศัยอยู่ ค่านิยมของชาติถน่ิ กำเนิดของเขา และต่ออารยธรรมอืน่ ๆ
ทีแ่ ตกต่างไปจากของเขาเอง
(ง) การเตรียมเด็กให้มชี วี ติ ทีม่ คี วามรับผิดชอบในสังคมทีเ่ สรีดว้ ยจิตสำนึกแห่งความเข้าใจกัน
สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาพทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์
กลุม่ คนชาติ กลุม่ ศาสนา ตลอดจนในหมูค่ นพืน้ เมืองดัง้ เดิม
(จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
2. ไม่มคี วามตอนใดในข้อนีห้ รือในข้อ 28 ทีจ่ ะได้รบั การตีความให้เป็นการก้าวก่ายเสรีภาพของ
บุคคลและองค์กรในการจัดตั้งและอำนวยการสถาบันทางการศึกษา แต่ทั้งนี้จะต้องเคารพต่อหลักการ
ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้เสมอ และต่อเงื่อนไขที่ว่าการศึกษาที่ให้ในสถาบันเหล่านั้นต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานขัน้ ต่ำทีร่ ฐั ได้วางไว้
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศทั้งสองฉบับสามารถสรุปได้ว่า เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐไทย ต้องได้รับ
การคุม้ ครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยห้ามเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุเชือ้ ชาติ สีผวิ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง
การเมืองหรือทางอื่น ต้นกำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือ
สถานะอืน่ ๆ ของเด็ก โดยเด็กนัน้ ต้องได้รบั การรับรองสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทร่ี ฐั
จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ซึง่ ก็รวมไปถึงการได้รบั สิทธิตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาที่จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือ
ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มีใจความสำคัญดังนี้
ฯลฯ
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มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทร่ี ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ฯลฯ
มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารนับอายุให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2545
“การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชัน้ ปีทห่ี นึง่ ถึงชัน้ ปีทเ่ี ก้าของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“เด็ก” หมายความว่า เด็กซึง่ มีอายุยา่ งเข้าปีทเ่ี จ็ดจนถึงอายุยา่ งเข้าปีทส่ี บิ หก เว้นแต่เด็กทีส่ อบได้
ชัน้ ปีทเ่ี ก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
หรือผูป้ กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลทีเ่ ด็กอยูด่ ว้ ยเป็นประจำ
หรือทีเ่ ด็กอยูร่ บั ใช้การงาน
ฯลฯ
มาตรา 5 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปดิ ประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง
ของเด็กทราบก่อน เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี
มาตรา 6 ให้ผปู้ กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
เมือ่ ผูป้ กครองร้องขอให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนด
ฯลฯ
มาตรา 13 ผูป้ กครองทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
ฯลฯ
มาตรา 15 ผูใ้ ดโดยปราศจากเหตุอนั สมควร กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียน
ในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
จากบทบัญญัติดังกล่าวทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในทุกสังกัดทุกระดับต้องดำเนินการ
ให้เด็กได้รบั สิทธิดา้ นการศึกษา
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1.2 แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 สำหรับเด็กทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
จะมีการดำเนินการเช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทยทั่วไป รวมทั้งแนวปฏิบัติพิเศษ เพื่อการจัดการศึกษาแก่
บุคคลเหล่านีใ้ ห้มคี วามเหมาะสม ซึง่ จำแนกได้เป็น 4 เรือ่ ง ดังนี้
1.2.1 วิธกี ารรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
1.2.2 ระหว่างนักเรียนเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
1.2.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
1.2.4 เมือ่ จบการศึกษา
1.2.1 วิธกี ารรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
ก. การวางแผนการรับนักเรียนและการส่งเด็กเข้าเรียน
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งที ่ จ ั ด
การศึกษาภาคบังคับแจ้งนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียนให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอืน่
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับทราบ แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปดิ ประกาศไว้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผปู้ กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี (ตามมาตรา 5
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545) โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. การวางแผนการรับนักเรียน
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที ่ จ ั ด การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ แจ้ ง นโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
และให้หน่วยงานอืน่ ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับทราบ
2) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนที่การศึกษา
(Education Mapping) และสถานศึกษาจัดทำแผนทีส่ ถานศึกษา (School Mapping)
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
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ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้บญ
ั ชีแสดงพืน้ ทีเ่ ขตบริการของสถานศึกษาหรือแบบ บค. 01
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับจัดทำสำมะโนนักเรียน โดยใช้แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนก่อนเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับหรือแบบ บค. 02 (สำหรับเด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานการเกิด (สูตบิ ตั ร) หรือหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรซึ่งอาจเป็นการตกสำรวจ เด็กที่บิดามารดาไม่ได้แจ้งเกิด หรือเด็กที่เป็นบุตรผู้อพยพหลบหนีเข้าเมือง
ให้ทำเครือ่ งหมาย/ในช่องไม่มหี ลักฐาน ท.ร. 14)
5) สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากแบบ บค. 02 ลงในบัญชีรายชือ่ เด็กทีม่ อี ายุกอ่ นเกณฑ์ภาคบังคับ
เข้าเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 หรือแบบ บค. 03 (กรณีทเ่ี ด็กยังไม่มเี ลขประจำตัว 13 หลัก
ให้โรงเรียนกำหนดรหัส G และตามด้วยเลข 12 หลัก)
6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัด
การศึกษาภาคบังคับจัดทำแผนการรับนักเรียน (แผนชัน้ เรียนรายปี)
7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับจัดทำประกาศการรับ
นักเรียนในระดับเขตพืน้ ที่ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ราบล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา (ตามมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545)
8) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษารายงานผลการจั ด ทำแผนการรั บ นั ก เรี ย นให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. การส่งเด็กเข้าเรียน
2.1 การส่งเด็กเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
2.1.1 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบรายชือ่ เด็กทีม่ อี ายุถงึ เกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนทีส่ ถานศึกษาจัดส่งตามแบบ บค. 03 ภายในเดือนมีนาคม ก่อนปีการศึกษาทีเ่ ด็ก
จะเข้าเรียน 1 ปี
2.1.2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาภายในเดือนเมษายน ก่อนปีการศึกษา
ทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน 1 ปี ตามแบบประกาศเรือ่ งให้ผปู้ กครองส่งเด็กทีม่ อี ายุถงึ เกณฑ์บงั คับเข้าเรียนในสถานศึกษา
(แบบ บค. 04)
2.1.3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผปู้ กครองตามแบบหนังสือแจ้งผูป้ กครอง
ส่งเด็กทีม่ อี ายุถงึ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา (แบบ บค. 06) ทราบภายในเดือนเมษายน
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ก่อนปีการศึกษาทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน 1 ปี โดยผูป้ กครองแจ้งการส่งเด็กนักเรียน (แบบ บค. 08) ก่อนปีการศึกษา
ทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน และสถานศึกษารับแจ้งการส่งเด็ก (แบบ บค. 08/1)
2.1.4 สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ และสถานศึกษาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทัง้ เด็ก
มีสัญชาติไทย เด็กไม่มีสัญชาติไทย และเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว แผ่นพับ เอกสาร วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การประชุมชีแ้ จงผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูน้ ำชุมชน กำนัน และผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
2.1.5 ผูป้ กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทีก่ ำหนดในวันเปิดภาคต้นของการปีการศึกษา
2.1.6 สถานศึกษารายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ทั้งในพื้นที่เขตบริการและนอกพื้นที่
เขตบริการของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แจ้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานต้นสังกัด (แบบ บค. 09)
ในวันทำการแรกของเดือนมิถนุ ายนของทุกปี
2.1.7 สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาแจ้ ง รายชื ่ อ เด็ ก นอกเขตบริ ก าร
ที่เข้าเรียนให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนทราบ (แบบ บค. 09/3) กรณีที่เป็นเด็ก
มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับนักเรียนนอกเขตบริการไว้
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนนั้นทราบ เพื่อดำเนินการ
แจ้งโรงเรียนในสังกัดต่อไป สำหรับกรณีสถานศึกษารับเด็กนอกเขตบริการ แต่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา
เดียวกันให้สถานศึกษาที่รับเด็กนอกเขตบริการมาเข้าเรียน แจ้งสถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของ
นักเรียนทราบ
2.1.8 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประสานสถานศึกษาดำเนินการติดตามเด็กเข้าเรียน
(แบบ บค. 11)
2.1.9 คณะกรรมการเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา สรุ ป ผลการเกณฑ์ เ ด็ ก เข้ า เรี ย น รายงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (แบบ บค. 09/5)
2.2 การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
2.2.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งรายชื่อนักเรียน
ทีค่ าดว่าจะจบชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้สถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
ภายในเดือนมกราคม ก่อนปีการศึกษาทีน่ กั เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 (แบบ บค. 10)
2.2.2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
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ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาและสถานศึกษาภายในเดือนเมษายน
ก่อนปีการศึกษาทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน 1 ปี (แบบ บค. 05)
2.2.3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือให้ผปู้ กครองนักเรียนทีค่ าดว่าจะจบการศึกษา
ตามข้อ 1 ในสถานศึกษาที่มิได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบภายในเดือเมษายน ก่อนปีการศึกษา
ทีเ่ ด็กจะเข้าเรียน (แบบ บค. 07) และผูป้ กครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ บค. 08)
ทัง้ นี้ คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี อาจมอบให้สถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการดำเนินการแทนได้
2.2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ และสถานศึกษาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษา
ทั้งเด็กมีสัญชาติไทย เด็กไม่มีสัญชาติไทย และเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว แผ่นพับ เอกสาร วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การประชุมชีแ้ จงผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูน้ ำชุมชน กำนัน และผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ฯลฯ
2.2.5 ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่กำหนดในวันเปิดเรียนภาคต้นของ
ปีการศึกษาทีต่ อ้ งเข้าเรียน
2.2.6 สถานศึกษารายงานผลการรับนักเรียนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการของ
สถานศึกษา ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ บค. 09) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผล
การรับนักเรียน (แบบ บค. 09/6) แจ้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
ในวันทำการแรกของเดือนมิถนุ ายนของทุกปี (แบบ บค. 09/6)
2.2.7 สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาแจ้ ง รายชื ่ อ เด็ ก นอกเขตบริ ก าร
ทีเ่ ข้าเรียนให้สถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการของนักเรียนทราบ (แบบ บค. 09/3) กรณีทเ่ี ป็นเด็กมาจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับนักเรียนนอกเขตบริการไว้แจ้งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนนั้นทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดต่อไป สำหรับกรณีสถานศึกษารับเด็กนอกเขตบริการ แต่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันให้
สถานศึกษาทีร่ บั เด็กนอกเขตบริการมาเข้าเรียน แจ้งสถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการของนักเรียนทราบ
2.2.8 คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สรุปการรับเด็กเข้าเรียน รายงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (แบบ บค. 09/6)
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ข. หน้าทีแ่ ละแนวปฏิบตั ขิ องสถานศึกษา

1. กรณีทน่ี กั เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน
1. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แก่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550, พ.ร.บ.การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้น
2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเรือ่ งการรับนักเรียน
2.1 จัดทำแผนการรับนักเรียน
ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
2.2 ประกาศการรับนักเรียน
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
2.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการการรับนักเรียน
วิธดี ำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ขิ องแต่ละสถานศึกษา
2.4 สำรวจเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทีไ่ ม่มชี อ่ื ใน ท.ร. 14 ท.ร. 13 (ทะเบียนราษฎร)
ของนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนและในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากแบบ บค. 02 ลงในบัญชีรายชือ่ เด็กทีม่ อี ายุกอ่ นเกณฑ์ภาคบังคับ
เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (แบบ บค. 03)
2.5 ดำเนินการรับนักเรียน
การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน
หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบรู ณ์ในปีใด ให้นบั ว่าเด็กมีอายุยา่ งเข้าปีทเ่ี จ็ดในปีนน้ั (กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การนับอายุเด็กเพือ่ เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ดูภาคผนวก ค หน้า 166)
2.6 ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ดังนี้
(1) สูตบิ ตั ร
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้
หรือเอกสารตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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(4) ในกรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ นำลงรายการบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามแบบแนบท้ายระเบียบนีเ้ ป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมา
ลงหลักฐานทางการศึกษา
2.7 การลงทะเบียนนักเรียน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน
นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่
เป็นต้น ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
โดยบันทึกลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามกำกับข้อความว่า“ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
3. รายงานการรับนักเรียน
สถานศึกษารายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ทั้งในพื้นที่เขตบริการและนอกพื้นที่เขตบริการ
ของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษา
ภาคบังคับแจ้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานต้นสังกัด (แบบ บค. 09) ในวันทำการแรก
ของเดือนมิถนุ ายนของทุกปี

2. กรณีทน่ี กั เรียนไม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เคยเข้าเรียน
ในสถานศึกษาอืน่ มาก่อน โดยทีห่ ลักฐานทางทะเบียนหรือหลักฐานทางการศึกษา
ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถหาได้
1. ศึกษาและตรวจสอบเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ดังนี้
(1) สูติบัตร
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน (ซึง่ รวมถึง ท.ร. 14,
ท.ร. 13 เป็นต้น)
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(3) ในกรณีท ี่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้
หรือเอกสารตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้ เช่น ท.ร. 38/1 (ทะเบียนประวัตขิ องผูต้ ดิ ตาม ท.ร. 1/1
(หนังสือรับรองการเกิด) แบบ 89/1 (ใบตอบรับการสำรวจเพือ่ จัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
เป็นต้น)
(4) ในกรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียก
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะ
นำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
2. การลงทะเบียนนักเรียน
ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ในกรณีทเ่ี ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่
เป็นต้น ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
โดยบันทึกลงในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามกำกับข้อความว่า“ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
3. การสอบและประเมินเทียบความรูข้ น้ั ตอนการเทียบโอนความรู้
3.1 การเทียบโอนความรูก้ รณีนกั เรียน นักศึกษาไม่มหี ลักฐานทางการศึกษาใด ๆ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนความรู้ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเทียบความรูต้ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หากผ่านให้ผบู้ ริหารอนุมตั เิ ข้าเรียนได้และดำเนินการ
รายงานต้นสังกัด
(**ทัง้ นี้ ในระหว่างดำเนินการเทียบความรูใ้ ห้จดั นักเรียนเข้าชัน้ เรียนได้กอ่ นตามความเหมาะสม**)
3.2 กรณีเทียบโอนผลการเรียนกรณีมีหลักฐานทางการศึกษา ดำเนินการตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ มีสาระสำคัญดังนี้
ก. ใช้สำหรับกรณีย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออก
กลางคัน และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ และขอกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ซึง่ นอกจากนีย้ งั สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรูอ้ น่ื ๆ เช่น สถานประกอบการ
สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ สถาบันการศึกษาในครอบครัว
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ข. การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษา
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา
ที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิต
ทีจ่ ะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ดงั นี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถของ
ผูเ้ รียน
2. พิจารณาจากความรูแ้ ละความสามารถของผูเ้ รียน โดยการทดสอบด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทัง้ ภาคความรู้
และภาคปฏิบตั ิ
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตั จิ ากสภาพจริง
การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามประกาศหรื อ แนวปฏิ บ ั ต ิ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สำหรับการเทียบโอนเข้าสู่สถานศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เทียบโอนผลการเรียนเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ค. การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
ก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ประเภทของการผ่อนผัน การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนตามหลักเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมี 2 ประเภท
คือ
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุยา่ งเข้าปีทเ่ี จ็ด
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังจากทีเ่ ด็กมีอายุครบเจ็ดปีบริบรู ณ์
2. ลักษณะทีส่ ามารถผ่อนผัน
2.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ตอ่ เมือ่
2.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครอง
ร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปญ
ั ญา ร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของ
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ตอ่ เมือ่
2.2.1 เด็กป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออยู่ระหว่างต้อง
พักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลานาน ซึง่ ผ่อนผันได้จนกว่าเด็กจะสามารถมาเรียนตามปกติได้
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2.2.2 กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติได้
ทั้งนี้ การผ่อนผันตามข้อนี้ต้องไม่ทำให้เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเสียสิทธิ์ในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษานัน้ ซึง่ ผ่อนผันได้ตามความจำเป็นและหากต้องผ่อนผันเป็นเวลานานเกินไปจนเกิดเป็นผลเสียแก่เด็ก
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพือ่ ประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รบั
การศึกษาภาคบังคับ
3. การขอการผ่อนผัน ให้ผปู้ กครองยืน่ คำร้องขอผ่อนผันตามแบบ บค. 16 ต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการ ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาทีต่ อ้ งเข้าเรียน
4. การพิจารณาขอผ่อนผัน ให้สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นประธานครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 หนึง่ คน และผูแ้ ทนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2 คน โดยให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ
รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งครูคนหนึ่งทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก
5. การแจ้งการผ่อนผัน ให้สถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผปู้ กครองทราบและรายงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (แบบ บค. 17 และ บค. 18)
ง. การติดตามเด็กเข้าเรียน
กรณีทผ่ี ปู้ กครองไม่สง่ เด็กเข้าเรียน
เมื ่ อ สถานศึ ก ษาตรวจสอบพบว่ า ผู ้ ป กครองไม่ ส ่ ง เด็ ก ที ่ ม ี อ ายุ ถ ึ ง เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
เข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 หรือไม่สง่ เด็กทีเ่ รียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากสถานศึกษาทีม่ ไิ ด้เปิดสอน
ระดับมัธยมตอนต้นเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามทีค่ ณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับกำหนด ในวันเปิดภาคเรียนภาคต้นมีแนวทางดำเนินการ
ติดตามเด็กเข้าเรียน ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียน
2. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคต้น ถ้าผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียน ให้สถานศึกษา
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อนำเด็กมาเข้าเรียนโดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง (แบบ บค. 11) ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งนักเรียนเข้าเรียนให้รายงาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ บค. 12)
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3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ เตือนให้ผปู้ กครองส่งเด็กเข้าเรียน
โดยพลัน (แบบ บค. 11)
4. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ประสานกับพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ติดตามผลการส่งเด็กนักเรียน (แบบ บค. 13)
5. ภายหลังจากผู้ปกครองได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งเด็กเข้าเรียนของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้ว ผู้ปกครองยังไม่
ส่งเด็กเข้าเรียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ดำเนินการ
ตรวจสอบคนเข้าเรียน พิจารณาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 7 (แบบ บค. 30
และแบบ บค. 31)
6. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับรับทราบและพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 13-16 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1.2.2 ระหว่างนักเรียนเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
ระหว่างที่นักเรียนผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยศึกษาอยู่ ให้สถานศึกษา
ปฏิบัติดังนี้
ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณีทเ่ี ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมทีใ่ ช้บนั ทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโดยบันทึกลงใน
ช่องหมายเหตุพร้อมลงนามกำกับข้อความว่า“ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข. ดำเนินการเพิม่ เติมหรือแก้วนั เดือน ปีเกิด
กรณีทม่ี เี อกสารหลักฐานใหม่มาแสดง ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 (ดูภาคผนวก ค หน้า 167) มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
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กรณีแก้วนั เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุท่ี
1. เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตก ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้
ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขดี ฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียน
เติมลงใหม่ดว้ ยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผูแ้ ก้และวัน เดือน ปียอ่ กำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องขอ
จะต้องส่งคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินจิ ฉัยวัน เดือน ปีเกิดตามลำดับความสำคัญ ดังนีค้ อื
(ก) สูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิด
(ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกทำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วย
ราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจำตัวประชาชน
(ค) ในกรณีทป่ี รากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ทีห่ น่วยราชการออกให้นน้ั วัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พจิ ารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
3. เมื่อทางสถานศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ
การสอบสวนตามข้อ 2 (ค) แล้วถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง
ให้ทำรายงานส่งคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และสำเนาการสอบสวน
(ถ้ามี) ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข
เป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ: กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้นำเอาการดำเนินการตามข้อ 2
มาใช้โดยอนุโลม)
ค. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับจากผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องการจัดทำทะเบียนประวัติและเพิ่มเติมแก้ไขทะเบียนประวัติของนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชั้น
สมุดประจำตัวกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้บันทึกลงในสมุด
หมายเหตุรายวัน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุประจำวัน พ.ศ. 2549 (ดูภาคผนวก ค
หน้า 169) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่จะลงสมุดหมายเหตุรายวันตามข้อ 13 แห่งระเบียบว่าด้วยสมุดหมายเหตุประจำวันฯ
ได้แก่ ประวัติ ระเบียบ หรือข้อบังคับ การเปลีย่ นแปลง การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแก้ไขหลักฐาน
ทางทะเบียน การมาปฏิบตั งิ านและบำเหน็จความชอบของบุคลากร การลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรายอืน่ ๆ
2. เฉพาะบุคคลดังต่อไปนีม้ อี ำนาจลงชือ่ กำกับ
2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงชือ่ กำกับ
2.2 สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล หรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อื ่ น ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงชือ่ กำกับ
2.3 สถานศึกษา นอกจาก 2.1 และ 2.2 ให้หวั หน้าส่วนราชการต้นสังกัด หรือผูก้ ำกับดูแล
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงชือ่ กำกับ
ง. การออกบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ สถานศึกษาทุกสถานศึกษา
สามารถออกบัตรนักเรียน นักศึกษาได้โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการทำ
บัตรประจำตัวนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2534
จ. ประเมินความรูเ้ พือ่ เลือ่ นชัน้ เรียนระหว่างปี
ดำเนินการเช่นเดียวกับนักเรียนไทยโดยดำเนินการตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ฉ. ดำเนินการช่วยเหลือและให้ความสะดวกในกรณีที่บุคคลดังกล่าวต้องขออนุญาตออกนอก
เขตพืน้ ที่
1. เพือ่ ไปศึกษาต่อตามหลักสูตร
ยึดแนวปฏิบตั ติ ามหนังสือ ที่ มท 0308.4/ว 795 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 เรือ่ ง การดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุคคล
ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยเดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชัว่ คราว เพือ่ รับการศึกษาในสถาศึกษา
2. เพือ่ ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเป็นการชัว่ คราว ให้นำแนวปฏิบตั ติ ามหนังสือ ที่ มท 0308.4/ว 795
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 มาใช้โดยอนุโลม
ช. ติดตามเด็กเข้าเรียน
กรณีนกั เรียนขาดเรียน
1. เมือ่ นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ในหนึง่ เดือนให้สถานศึกษา
แจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองนำเด็กมาเข้าเรียนโดยพลัน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
ให้ผปู้ กครองลงชือ่ รับหนังสือโดยตรง โดยแจ้งเตือน 2 ครัง้ (แบบ บค. 14)
2. ถ้าผูป้ กครองไม่สง่ เด็กเข้าเรียนภายหลังจากได้รบั แจ้งเป็นหนังสือตามข้อ 1 แล้วสถานศึกษา
รายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณีรบั ทราบ (แบบ บค. 15)
3. คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนหรือดำเนินการตามมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
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1.2.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
“กรณีที่เด็กย้ายที่อยู่ใหม่ สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวก และติดตามให้เด็กได้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่ใกล้กับที่อยู่ใหม่” ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคสอง
สถานศึกษาต้องปฏิบตั ดิ งั นีใ้ นกรณีทม่ี กี ารย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
ก. ผูป้ กครองยืน่ คำร้องขอย้ายต่อสถานศึกษา (แบบ บค. 19)
ข. สถานศึกษาทำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาทีข่ อย้ายเข้า (แบบ บค. 20)
พร้อมทัง้ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. หลักฐานแสดงผลการเรียนเพือ่ ย้ายสถานศึกษา (ปพ. 1)
2. สมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ. 6)
3. ระเบียบสะสม (ปพ. 8)
4. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ. 9)
ค. สถานศึกษาทีน่ กั เรียนขอย้ายออก ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนต่อสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี (แบบ บค. 21)
ง. สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้า รับเอกสารหลักฐานของนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน
จัดให้นักเรียนเข้าเรียนและแจ้งการรับย้ายนักเรียนไปให้สถานศึกษาเดิมทราบ (แบบ บค. 23) พร้อมทั้ง
รายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับทีส่ งั กัด (แบบ บค. 22)
จ. สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น หรื อ หน่ ว ยงานที ่ จ ั ด
การศึกษาภาคบังคับ แจ้งการรับนักเรียนไปยังสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับทีน่ กั เรียนย้ายออกทราบ (แบบ บค. 24) เพือ่ อนุญาตจำหน่ายนักเรียน
ออกจากทะเบียนนักเรียน
ฉ. สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้าเรียนรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด แล้วแต่กรณี และแจ้งการรับนักเรียนให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายออกทราบ (แบบ บค.22
และ 23)
ช. กรณีที่ผู้ปกครองขอย้ายเด็กไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ต่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสังกัดอืน่ ให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือหน่วยงานทีน่ กั เรียนย้ายออกทราบ (แบบ บค.24)
ซ. กรณีผู้ปกครองไม่พานักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายไปเข้าเรียน ให้สถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งติดตามให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและ
ประสานแจ้งผลการติดตามให้ทราบซึง่ กันและกัน (แบบ บค. 25 และ บค. 26)
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ฌ. จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนหากมีสาเหตุดังต่อไปนี้ การจำหน่ายนักเรียน
หมายถึง การดำเนินการให้นกั เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาทีเ่ รียนอยู่
สาเหตุทจ่ี ะจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ มีอยู่ 5 สาเหตุ คือ
1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่มีตัวตนผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในพื้นที่แล้ว
ไม่แจ้งย้ายทีอ่ ยู่
4. นักเรียนอายุพน้ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5. นั ก เรี ย นเรี ย นจบการศึ ก ษากรณี ใ ดกรณี ห นึ ่ ง ต่ อ ไปนี ้ (รายละเอี ย ดนำไปไว้ ใ นหมวด 4
กรณีจบการศึกษา)
5.1 กรณี น ั ก เรี ย นเรี ย นจบชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 สำหรั บ สถานศึ ก ษาที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าต
ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.2 กรณีนกั เรียนเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3

การจำหน่ายนักเรียนมีสาเหตุและแนวปฏิบตั ดิ งั นี้ (ไม่รวมกรณีจบการศึกษา)
1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา
1.1 สถานศึกษาขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่ขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ (แบบ บค. 21)
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับที่กำกับดูแลสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตจำหน่ายนักเรียนให้
สถานศึกษาทราบ (แบบ บค. 28)
อนุญาต กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้ายภายในเขตพื้นที่กรศึกษา
หรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณีย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้ายได้
เข้าเรียนแล้ว
ไม่อนุญาต กรณีได้รบั รายงานจากสถานศึกษาที่นกั เรียนย้ายเข้า (กรณียา้ ยภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ (กรณียา้ ยต่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนทีข่ อย้ายไม่ได้
เข้าเรียน
สถานศึกษาจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รบั อนุญาต
สถานศึกษาทีน่ กั เรียนย้ายออกติดตาม เด็กเข้าเรียน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ไม่อนุญาตจำหน่ายนักเรียนเนือ่ งจากไม่ไปเข้าเรียนตามทีข่ อย้ายเข้า หากไม่สามารถติดตามนักเรียนมาเข้าเรียนได้
ให้ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนกั เรียนไม่มตี วั ตนอยูใ่ นพืน้ ที่
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
2.1 สถานศึกษาขอสำเนาใบมรณบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครอง โดยตรวจสอบ
กับสำเนาเอกสารฉบับจริงก่อนดำเนินการ
2.2 สถานศึกษาขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ บค. 21)
2.3 สถานศึกษาขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจำหน่าย
นักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ บค. 28)
2.4 สถานศึกษาจำหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียนของผู้ปกครองและ
นักเรียน
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่มีตัวตนผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในพื้นที่
แล้วไม่แจ้งย้ายทีอ่ ยู่
3.1 สถานศึกษาขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและนักเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน
หรือจากนายอำเภอ/กิง่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
(แบบ บค. 27)
3.2 สถานศึกษาขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
ไม่มีตัวตนในพื้นที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ บค. 21)
3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจำหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ
(แบบ บค. 28)
3.4 สถานศึกษาจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
4. นักเรียนอายุพน้ เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
4.1 เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์ภาคบังคับและผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้นักเรียนเรียนอยู่ใน
สถานศึกษาต่อไป ให้สถานศึกษาพิจารณาจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน แล้วรายงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ
(แบบ บค. 29)
4.2 เด็กพ้นเกณฑ์ที่ไม่ประสงค์จะเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับสามารถเข้าศึกษาต่อในการ
ศึกษานอกระบบ (กศน.)
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1.2.4 เมือ่ จบการศึกษา
ก. ออกหลักฐานการจบหลักสูตรให้กับนักเรียน ปพ. 1, ปพ. 2, ปพ. 6, ปพ. 8 และ ปพ. 9
โดยกรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร
เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการ
รับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง โดยยึดตามทะเบียน
นักเรียน ดังนี้
ชือ่ สกุล
เลขประจำตัวนักเรียน
วัน เดือน ปีเกิด
ชือ่ บิดามารดาหรือผูป้ กครอง
โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและคำสัง่ ดังต่อไปนี้
(1) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 467/2546 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ. 2)
(2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539
(3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา
พ.ศ. 2547
ข. จำหน่ายนักเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อสถานศึกษาได้อนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 แล้ว ให้แจ้งรายชือ่ นักเรียนดังกล่าวไปยังสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตบริการ
เพือ่ เรียนต่อแล้วจึงดำเนินการ คือ
1.1 จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
1.2 รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ บค. 29)
2. กรณีนกั เรียนเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมือ่ สถานศึกษาได้รบั อนุมตั ติ ดั สินผลการเรียน
ทีเ่ รียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ค. รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่หรือต้นสังกัดทราบพร้อมจัดส่งแบบรายงานเด็กจบการศึกษา
(แบบ ปพ. 3)

54

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

 ⌦⌦

32

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

ความเป็นมา: พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ได้ให้คำนิยามดังนี้
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน มีรปู แบบ หลักสูตร วิธกี ารจัด และระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมทีย่ ดื หยุน่
และหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูท้ ม่ี มี าตรฐานเพือ่ รับคุณวุฒทิ างการศึกษาหรือเพือ่ จัดระดับผลการเรียนรู้
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคล
ซึง่ บุคคลสามารถเลือกทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม
และศักยภาพในการเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอืน่ รวมทัง้ สถานศึกษาอืน่ ทีม่ ไิ ด้
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีส่วนร่วมหรือมีวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ฯลฯ
มาตรา 14 ให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นในสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กศน.” โดยมีเลขาธิการเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
สำนักงานมีอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต่อคณะกรรมการ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา
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(5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานให้ บ ุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอืน่
รวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(6) จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา วิทยุชมุ ชน ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา ห้องสมุด ประชาชนพิพธิ ภัณฑ์
ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรูอ้ น่ื เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง
ของประชาชน
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ฯลฯ
และมาตรา 17 ให้ ม ี ส ำนั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จังหวัดทุกจังหวัด โดยในกรุงเทพมหานครให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กศน.กทม.” และในจังหวัดอืน่ ให้มสี ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กศน. จังหวัด”
เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงาน
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2546 ข้อ 1 แบ่งการศึกษานอกระบบออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
(ก) การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
(ข) การศึกษาระดับประถมศึกษา
(ค) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็นประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
(2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
(ก) การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
(ข) การศึกษาระดับปริญญา
ฯลฯ

แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย
2.1 วิธกี ารรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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2.2 ระหว่างนักเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
2.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
2.4 เมือ่ จบการศึกษา
2.1 วิธกี ารรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
ก. นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาของ กศน. ทั้งวิธีเรียนแบบพบกลุ่มและวิธีเรียนทางไกล
(กรณีไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน)
1. ตรวจสอบหลักฐาน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และหนังสือ ที่ ศธ 0210.03/6217 เรือ่ ง การรับสมัครและออก
หลักฐานการศึกษาของผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูภาคผนวก ค หน้า 176)
1.1 สูตบิ ตั ร
1.2 กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1.1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
1.3 กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้
หรือเอกสารตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
1.4 กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กร
เอกชนทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
1.5 กรณีทไ่ี ม่มบี คุ คลหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.4 ให้ซกั ถามประวัตบิ คุ คลผูม้ าสมัครเรียน
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ นำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว
โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนัน้ โดยให้นำเอาแนวปฏิบตั ขิ องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาใช้โดยอนุโลม
2. ใบสมัคร
3. รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก และสวมเสือ้ สีขาวมีปก
ข. แนะแนวการศึกษา ให้ผสู้ มัครเข้าใจถึง
1. วิธีเรียน
2. การลงทะเบียนเรียน
3. การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ (กพช.)
4. เกณฑ์การจบ
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5. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครอืน่ ๆ
5.1 ไม่จำกัดอายุ ยกเว้นผู้สมัครเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีลงมา ให้ทำการแจ้ง สพท.
ในท้องทีเ่ สียก่อน แล้ว สพท. จะเป็นผูด้ ำเนินการและประสานงานมายัง กศน. เพือ่ รับมาดำเนินการต่อไป
5.2 ผูเ้ รียนจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบรู ณ์ (ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ) จึงจะสามารถ
จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษาได้
ค. การเทียบโอนการศึกษา1 (การเทียบโอนผลการเรียน)
ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ได้ ก ำหนดรู ป แบบ
การศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึง่ ประชาชน
จะเลือกรูปแบบใดก็ได้ และสามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอน
การเที ย บโอนผลการเรี ย น หมายถึ ง การนำเอาผลการเรี ย นซึ ่ ง เป็ น ความรู ้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตาม
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

ขอบข่ายการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบทีจ่ ดั เป็นหลักสูตรเฉพาะ
3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ
4. การเทียบโอนประสบการณ์ กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น ทหารกองประจำการ อาสาสมัครสาธารณสุข
ผูน้ ำท้องถิน่ เป็นต้น
5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรูใ้ นกิจกรรมพัฒนาอาชีพ

วิธกี ารเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบและนอกระบบ
2. การเทียบความรูแ้ ละประสบการณ์
ทัง้ นีใ้ ห้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียนเข้าสูห่ ลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2548

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร http://www.korsornorl.com/index.php?
lay=show&ac=article&ld=411775 (ข้อมูลเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552)
1

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

59

ง. การประเมินเทียบระดับการศึกษา2
จากการยอมรับว่าการศึกษามีรปู แบบและวิธกี ารหลากหลายเป็นทีม่ าของการเทียบระดับการศึกษา
ทีก่ ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 วรรคสี่ โดยให้นำผลการเรียนรูจ้ าก
การทีบ่ คุ คลได้มกี ารศึกษาเรียนรูจ้ ากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเทียบระดับการศึกษาได้
นับว่าเป็นการยอมรับถึงคุณค่าของผลการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากวิถชี วี ติ ประสบการณ์ทางอาชีพ การฝึกอบรมทำงาน

หลักการประเมินเทียบระดับการศึกษา
1. ยอมรั บ คุ ณ ค่ า ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ กิ ด จากการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
การประกอบอาชีพ และประสบการณ์การทำงาน
2. เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมให้บุคคลมีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการ
ทีห่ ลากหลาย
4. เป็นการดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับมวลประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่เป็นองค์รวมของบุคคล
5. การดำเนินการยึดหลักการ มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม

การเทียบระดับการศึกษา
เป็นการนำผลการเรียน ความรู้ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั การศึกษานอกระบบทีจ่ ดั เป็นหลักสูตรเฉพาะ
หรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์ทำงานมาประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 สามารถดำเนินการได้
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ในทีน่ จ้ี ะมีเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้

การเทียบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นสถานศึกษา ทำหน้าที่
เทียบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอบข่ายการประเมินเทียบระดับการศึกษา
การประเมินเทียบระดับการศึกษาเป็นการประเมินแบบองค์รวมมุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา องค์ความรู้และคุณธรรมมากกว่าการประเมินความรู้ สาระความรู้ ดังนั้น
www.lay=show&ac=article&ld=4117758 (ข้อมูลเมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552)
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ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
จึงมีขอบข่ายในการประเมิน 4 องค์ประกอบ คือ
1. ความรูพ้ น้ื ฐานเป็นความรูท้ างด้านวิชาสามัญทีจ่ ะใช้เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
จากสื่อและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ต่อไป เช่น ทักษะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนความรู้ที่เป็นฐานความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ซึ่งความรู้พื้นฐานเหล่านี้ต้องเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
สภาพวิถชี วี ติ ของบุคคลทีจ่ ะมาขอเทียบระดับการศึกษา
2. ความรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นการพั ฒ นาอาชี พ ผู ้ ป ระเมิ น ต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะ
ด้านการงานอาชีพ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านงานอาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา กระบวน
การทำงาน การวางแผนการเลือกใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินงานและพัฒนางาน
อาชีพไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้ การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการงานอาชีพ
3. ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจและเป็นคุณค่าของ
ชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการเสริมสร้าง
สุขภาพทัง้ ทางกายและจิตใจ ตลอดจนยึดหลักธรรมตามศาสนาทีต่ นนับถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ
4. ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ผู้ประเมินต้องสามารถนำความรู้ความสามารถ
ที่มีมาใช้ในการดำเนินชีวิตครอบครัวให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อบอุ่น ตลอดจนนำศักยภาพของตนเอง
มาช่วยส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม ทัง้ ทางด้านอาชีพ ชีวติ ความเป็นอยู่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้สงั คมและชุมชนมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
หาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง

การประเมินแต่ละระดับการศึกษา
คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจะมี ม าตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน สำหรับเครื่องมือในการประเมินจะมีหลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบ การสัมภาษณ์
การไปดูหรือตรวจสอบผลงานการปฏิบตั จิ ริง การตรวจสอบหลักฐานแฟ้มสะสมงาน การให้ผเู้ ข้ารับการประเมิน
จัดทำโครงงาน เป็นต้น

การกำหนดคุณสมบัตขิ องผูข้ อเทียบระดับการศึกษา
1. มีพน้ื ฐานความรูใ้ นการเทียบระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
2. มีภมู ลิ ำเนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูเ่ ป็นประจำในเขตบริการเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา
3. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือ
การศึกษานอกระบบทีแ่ บ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกับในระบบ
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การสมัครเพือ่ ขอเทียบระดับการศึกษา
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะขอสมัครเพื่อประเมินเทียบระดับการศึกษา สามารถสมัครได้ที่
กศน.อำเภอเมืองทุกจังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานครสมัครได้ท่ี กศน.เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.
(กรณีมภี มู ลิ ำเนา ถิน่ ทีอ่ ยูป่ ระจำ หรือสถานทีท่ ำงานในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ธนบุร)ี และสถาบัน กศน.กทม. (ท้องฟ้าจำลอง)
(กรณีมภี มู ลิ ำเนา ถิน่ ทีอ่ ยูป่ ระจำ หรือสถานทีท่ ำงานในพืน้ ทีฝ่ ง่ั พระนคร) โดยต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร
ต่าง ๆ ดังนี้

หลักฐานการสมัครการเทียบระดับการศึกษา
1. ตรวจสอบหลั ก ฐาน (ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยหลั ก ฐานในการรั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6 (1)-(5))
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมเสื้อสีขาวมีปก
หรือชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช้รปู โพลารอยด์)
3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒกิ ารศึกษา พร้อมเอกสารฉบับจริง
4. สำเนาเอกสารต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งพร้ อ มฉบั บ จริ ง ไปแสดง เช่ น ใบเปลี ่ ย นชื ่ อ ตั ว ชื ่ อ สกุ ล
ใบทะเบียบสมรส ใบหย่า ฯลฯ
ขั้นตอนการดำเนินการเทียบระดับการศึกษา สถานศึกษาที่มีหน้าที่เทียบระดับการศึกษาจะประกาศ
กำหนดให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา ยื่นคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาและดำเนินการเทียบระดับการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่าปีการศึกษาละหนึง่ ครัง้ และมีขน้ั ตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. รับสมัคร
2. แนะแนวการประเมินเทียบระดับ โดยสามารถดำเนินการก่อนลงทะเบียบ การแนะแนวระหว่าง
การประเมิน และการแนะแนวเมือ่ ผ่านการประเมินแล้ว
3. วัดและประเมินผลจากแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การปฏิบตั จิ ริง แฟ้มสะสมงาน โครงงาน ฯลฯ
4. ประกาศผลการประเมิน
5. ผู้ผ่านการประเมินเบื้องต้น จะต้องเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพตามแนวทางและหลักสูตรของ
สถานศึกษา
6. นำผลจากการเข้าค่ายเพือ่ พัฒนาศักยภาพมาประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
7. อนุมตั ผิ ลการเทียบระดับการศึกษา
8. ออกหลักฐานการศึกษา
จากขัน้ ตอนการดำเนินการทุกขัน้ ตอน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน หากผูท้ ส่ี มัครเทียบระดับ
การศึกษาผ่านการประเมินก็จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับได้
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2.2 ระหว่างนักเรียนเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
ยึดหลักความเสมอภาค คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รียนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน อาทิ
1. มีศนู ย์ให้บริการคำปรึกษา คำแนะนำ (Advice Center)
2. จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการสอดคล้องกับสภาพและวิถชี วี ติ ของผูเ้ รียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญทัง้ ด้านวิชาการและด้านทักษะชีวติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รียน
5. จัดร่วมกับสถานศึกษา เครือข่าย หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
6. จัดโดยนักศึกษาเอง ทัง้ แบบรายบุคคลและแบบกลุม่
7. มีการฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรระยะสัน้ )
8. อืน่ ๆ

สำหรับกรณีการลงหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณีทเ่ี ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมทีใ่ ช้บนั ทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยบันทึกลง
ในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามกำกับข้อความว่า “ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข. ดำเนินการเพิม่ เติมหรือแก้วนั เดือน ปีเกิด
กรณีทม่ี เี อกสารหลักฐานใหม่มาแสดงตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 (ดูภาคผนวก ค หน้า 167) มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
กรณีแก้วนั เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุท่ี
1. เจ้าหน้าทีข่ องสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หวั หน้าสถานศึกษาเป็นผูแ้ ก้ให้ถกู ต้อง
ตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขดี ฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่
ด้วยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผูแ้ ก้และวัน เดือน ปียอ่ กำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
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2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องขอ
จะต้องส่งคำร้องตามแบบท้ายระเบียบฯ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินจิ ฉัย วัน เดือน ปีเกิดตามลำดับความสำคัญ ดังนีค้ อื
(ก) สูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิด
(ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกทำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วย
ราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจำตัวประชาชน
(ค) ในกรณีทป่ี รากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ทีห่ น่วยราชการออกให้นน้ั วัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พจิ ารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
3. เมื่อทางสถานศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ
การสอบสวนตามข้อ 2 (ค) แล้วถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง
ให้ทำรายงานส่งคำร้องขอแก้วนั เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และสำเนาการสอบสวน (ถ้ามี)
ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข
เป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ: กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้นำเอาการดำเนินการตามข้อ 2
มาใช้โดยอนุโลม)
2.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
1. การฝากเรียน กรณีที่ผู้เรียนมีความจำเป็นและแจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะไปเรียนที่อื่น
เป็นการชั่วคราว สถานศึกษาต้นสังกัดจะต้องทำการประสานและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา
ปลายทางที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะไปเรียนรับทราบ แล้วดำเนินการส่งตัวผู้เรียนไป
พร้อมใบส่งตัวและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับผูเ้ รียนเพือ่ ประโยชน์ในการจัดการศึกษา เช่น ใบแสดงผล
การเรียน (กศน. 1) เป็นต้น โดยสถานศึกษาปลายทางทีร่ บั ฝากเรียนจะต้องทำการส่งผลการเรียน หรืออืน่ ๆ
ให้กบั สถานศึกษาต้นทางทีน่ กั ศึกษายังสังกัดอยูต่ ลอดระยะเวลาทีเ่ รียน
2. การย้ายที่เรียน กรณีที่ผู้เรียนมีความจำเป็นและแจ้งความประสงค์จะไปเรียนที่อื่นเป็นการถาวร
สถานศึกษาต้นทางจะต้องทำการประสานและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษาปลายทางที่นักศึกษา
แจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะไปเรียนรับทราบ แล้วดำเนินการส่งตัวผู้เรียนไป พร้อมใบส่งตัวและหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับผูเ้ รียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน. 1) เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ยึดหลักของความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
และในส่วนของผู้เรียนจะต้องยึดแนวปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0308.4/ว 795 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550
เรือ่ งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เกีย่ วกับการอนุญาตให้นกั เรียน นักศึกษา
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ที่เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย เดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
(รายละเอียดดังทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 1)
2.4 เมือ่ จบการศึกษา
1. เมื่อนักศึกษาผ่านระดับการศึกษาและจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ทางสถานศึกษาได้กำหนดไว้
จะได้รบั เอกสารหลักฐานการจบการศึกษาตามระดับการศึกษานัน้ ๆ
2. สถานศึกษาจะส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ถ้านักศึกษาจบในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จะสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เป็นต้น
หลักฐานการขอจบหลักสูตร
การยืน่ เรือ่ งขอจบหลักสูตรสามารถทำได้ 2 ภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 2 ประมาณต้นเดือนกันยายน
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่านระดับการศึกษาและจบหลักสูตรแต่ละระดับแล้วจะต้องยื่นคำ
ร้องขอจบการศึกษาพร้อมหลักฐาน ดังนี้
1. ใบคำร้องขอจบหลักสูตร
2. รูปถ่าย 4 x 5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นรูปประเภทโพลาลอยด์
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒเิ ดิมก่อนเข้าเรียน
5. สำเนาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใบเปลีย่ นชือ่ -เปลีย่ นสกุล ในทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
เกณฑ์การจบหลักสูตร
1. ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูใ้ นแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับประถมศึกษา: กลุม่ หมวดวิชาพืน้ ฐาน 20 หน่วยกิต กลุม่ หมวดวิชาประสบการณ์ 28 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
32 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กลุม่ หมวดวิชาพืน้ ฐาน 28 หน่วยกิต กลุม่ หมวดวิชาประสบการณ์
48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต
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2. ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ (กพช.) จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
3. ผ่านกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากำหนด
4. ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากำหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษาทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน. 1)
2. หลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ. 2)
(กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)
การออกหลักฐานการศึกษาเมื่อผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาได้รับอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษา
ว่าผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับการศึกษาที่ได้สมัครขอประเมินเทียบระดับไว้ก็จะถือว่าผ่านการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา สถานศึกษาก็จะมอบหลักฐานการศึกษาให้ พร้อมทัง้ จะออกใบประกาศนียบัตรการศึกษา
ซึ่งหลักฐานทางการศึกษานี้จะมีศ ักดิ์และสิทธิ์เหมือนกับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระบบโรงเรียนทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 0210.03/6217 เรื่อง การรับสมัครและออก
หลักฐานการศึกษาของผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูภาคผนวก ค หน้า 176)
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ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอาชีวศึกษานั้น ๆ
ในการจัดการการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษาของรั ฐ ที ่ จ ั ด การศึ ก ษาโดยมี ห ลั ก สู ต รตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ดังนี้คือ (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจ
กำหนดหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการ
หรือสำหรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะได้
พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
“การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพือ่ ผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมอื ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
ฯลฯ
มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดั ได้ โดยรูปแบบดังต่อไปนี้
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและ
การประเมินผลทีเ่ ป็นเงือ่ นไขของการสำเร็จการศึกษาทีแ่ น่นอน
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการกำหนดจุดมุง่ หมาย
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่ กิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรือ่ งการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
จัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น
ต้องมุง่ เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
แบ่งเป็น 4 ขัน้ ตอน คือ
3.1 วิธกี ารรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
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3.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
3.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
3.4 เมือ่ จบการศึกษา
3.1 วิธกี ารรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
ตรวจสอบหลักฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
1. สูติบัตร
2. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
3. กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ให้เรียกหลักฐานทีท่ างราชการออกให้ หรือเอกสารตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
4. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
5. กรณี ท ี ่ ไ ม่ ม ี บ ุ ค คลหรื อ องค์ ก รเอกชนตามข้ อ 4 ให้ ซ ั ก ถามประวั ต ิ บ ุ ค คลผู ้ ม าสมั ค รเรี ย น
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ นำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
หมายเหตุ: กรณีที่นกั ศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว
โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนัน้ โดยให้นำเอาแนวปฏิบตั ขิ องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาใช้โดยอนุโลม
3.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
ระหว่างที่นักศึกษาผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยศึกษาอยู่ให้สถานศึกษา
ปฏิบัติดังนี้
ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษา
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
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(2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยบันทึกลง
ในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามกำกับข้อความว่า “ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข. ดำเนินการเพิม่ เติมหรือแก้วนั เดือน ปีเกิด
กรณีทม่ี เี อกสารหลักฐานใหม่มาแสดงตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 (ดูภาคผนวก ค หน้า 167) มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
กรณีแก้วนั เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุท่ี
1. เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้
ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขดี ฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียน
เติมลงใหม่ดว้ ยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผูแ้ ก้และวัน เดือน ปียอ่ กำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องขอ
จะต้องส่งคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินจิ ฉัย วัน เดือน ปีเกิดตามลำดับความสำคัญ ดังนีค้ อื
(ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
(ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกทำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วย
ราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจำตัวประชาชน
(ค) ในกรณีทป่ี รากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ทีห่ น่วยราชการออกให้นน้ั วัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พจิ ารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
3. เมื่อทางสถานศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ
การสอบสวนตามข้อ 2 (ค) แล้วถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง
ให้ทำรายงานส่งคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และสำเนาการสอบสวน
(ถ้ามี) ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข
เป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ: กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้นำเอาการดำเนินการตามข้อ 2
มาใช้โดยอนุโลม)
3.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
ก. สถานศึกษาจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
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1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน จะต้องติดต่องานทะเบียนของสถานศึกษา
ขอรับผลการเรียนเพือ่ นำไปติดต่อขอเข้ารับกับสถานศึกษาแห่งใหม่
2. สถานศึ ก ษาแห่ ง ใหม่ ต อบรั บ การเข้ า เรี ย นให้ น ั ก ศึ ก ษายื ่ น คำร้ อ งขอลาออก พร้ อ มทั ้ ง
ขอใบรับรองผลการเรียนของสถานศึกษา
(กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)
3.4 เมือ่ จบการศึกษา
ดำเนินการออกหลักฐานทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรเช่นเดียวกับนักศึกษา
ผู้มีสัญชาติไทยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้
ของสถานศึกษา พ.ส. 2547 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539
กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษาใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

71

 ⌦

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ
คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น 4 ขัน้ ตอน คือ
4.1 วิธกี ารรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
4.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
4.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
4.4 เมือ่ จบการศึกษา
4.1 วิธกี ารรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
ดำเนินการรับนักศึกษาตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งทั้งการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเท่าทีไ่ ม่ขดั กับแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัตขิ องนักศึกษาแรกเข้าทัง้ ในระบบโควต้า รับตรง และแอดมิชชัน่
1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึง่ หลักฐานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามข้อ 6 แห่งระเบียบฯ ดังนี้
1.1 สูติบัตร
1.2 กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1.1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
1.3 กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้
หรือเอกสารตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
1.4 กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กร
เอกชนทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
1.5 กรณีทไ่ี ม่มบี คุ คลหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.4 ให้ซกั ถามประวัตบิ คุ คลผูม้ าสมัครเรียน
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ นำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
หมายเหตุ: กรณีที่นักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และปรากฏว่ามีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว
โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนัน้ โดยให้นำเอาแนวปฏิบตั ขิ องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาใช้โดยอนุโลม
2. สำเร็จชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
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4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอีนดี ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และ
เคารพกฎหมาย
7. มีคณ
ุ สมบัตใิ นด้านความรู้ ความสามารถตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
ข. การเข้าเป็นนักศึกษา
การสอบคั ด เลื อ กหรื อ คั ด เลื อ กผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า
เข้าเป็นนักศึกษานั้นให้ดำเนินการตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งและสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเท่าทีไ่ ม่ขดั กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ค. การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ ด ำเนิ น การตามประกาศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และสำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
4.2 ระหว่างนักศึกษาเรียนอยูใ่ นสถานศึกษา
ระหว่างที่นักศึกษาผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยศึกษาอยู่ ให้สถานศึกษา
ปฏิบัติดังนี้
ก. ลงหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษา
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) และ (2) ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ
(2) ในกรณีทเ่ี ป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมทีใ่ ช้บนั ทึกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทัง้ ชัน้ เรียนหรือจำนวนมากกว่าหนึง่ คน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจำชัน้ บัญชีเรียกชือ่ เป็นต้น
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยบันทึกลง
ในช่องหมายเหตุพร้อมลงนามกำกับข้อความว่า “ไม่มหี ลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
ข. ดำเนินการเพิม่ เติมหรือแก้วนั เดือน ปีเกิด
กรณีทม่ี เี อกสารหลักฐานใหม่มาแสดงตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน พ.ศ. 2547 (ดูภาคผนวก ค หน้า 167) มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
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กรณีแก้วนั เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุท่ี
1. เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้
ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขดี ฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียน
เติมลงใหม่ดว้ ยเส้นหมึกสีแดง โดยลงนามผูแ้ ก้และวัน เดือน ปียอ่ กำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
2. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผู้ร้องขอให้แก้ ผู้ร้องขอ
จะต้องส่งคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินจิ ฉัย วัน เดือน ปีเกิดตามลำดับความสำคัญ ดังนีค้ อื
(ก) สูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิด
(ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกทำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วย
ราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจำตัวประชาชน
(ค) ในกรณีทป่ี รากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ทีห่ น่วยราชการออกให้นน้ั วัน เดือน ปีเกิด
ไม่ตรงกัน ให้พจิ ารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
3. เมื่อทางสถานศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามข้อ 2 (ก) หรือ 2 (ข) หรือได้ทำ
การสอบสวนตามข้อ 2 (ค) แล้วถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักฐานความเป็นจริง
ให้ทำรายงานส่งคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวข้างต้น และสำเนาการสอบสวน
(ถ้ามี) ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข
เป็นราย ๆ ไป
(หมายเหตุ: กรณีเพิ่มเติมวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน ให้นำเอาการดำเนินการตามข้อ 2
มาใช้โดยอนุโลม)
4.3 การย้ายทีเ่ รียนระหว่างปี
ก. สถานศึกษาจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายที่เรียน จะต้องติดต่องานทะเบียนของสถานศึกษา
ขอรับผลการเรียนเพือ่ นำไปติดต่อขอเข้ารับกับสถานศึกษาแห่งใหม่
2. สถานศึ ก ษาแห่ ง ใหม่ ต อบรั บ การเข้ า เรี ย นให้ น ั ก ศึ ก ษายื ่ น คำร้ อ งขอลาออก พร้ อ มทั ้ ง
ขอใบรับรองผลการเรียนของสถานศึกษา
(กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ใบส่งตัว
ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548)
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4.4 เมือ่ จบการศึกษา
ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา กรณีเป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการจบ
หลักสูตร ใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น ไม่ตอ้ งบันทึกหมายเหตุใด ๆ ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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 ⌦ 
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กรณีสถานศึกษาอื่น นอกเหนือจาก 4 ประเภทข้างต้น หากเป็นสถานศึกษาในความหมายของ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ฯลฯ
มาตรา 4
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือ
มีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ฯลฯ
มาตรา 21
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทาง
ตามความต้องการและความชำนาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยคำนึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งวิธีการปฏิบัติในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถานศึกษานั้น และให้นำแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ประเภทข้างต้น
มาใช้โดยอนุโลม เช่น วิทยาลัยแรงงาน ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน ก็อยูใ่ นความหมาย
ของสถานศึกษาตามระเบียบฯ ดังกล่าว
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⌫ 
แนวทางการปรับปรุงระเบียบการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษาทีข่ ดั กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
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เพื่อเป็นการปรับปรุงระเบียบการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการเปิดโอกาสแก่ทุกคน ให้ได้รับการศึกษา
อย่างทัว่ ถึง ทุกสถานศึกษาควรดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการจัดการศึกษาให้แก่บคุ คล
เหล่านี้ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
สถานศึ ก ษาที ่ อ ยู ่ ใ นบั ง คั บ ของระเบี ย บฯ ที ่ อ อกโดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ เช่น หน่วยงานฝึกอาชีพทุกส่วนราชการ
ของรัฐหรือเอกชนทีม่ อี ำนาจหน้าทีห่ รือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
การฝ่าฝืนไม่ดำเนินการหรือออกกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบฯดังกล่าว หากเป็นกรณีที่สถานศึกษานั้น
เป็นหน่วยงานของรัฐ ก็อาจทำให้กฎระเบียบที่ฝ่าฝืนนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถดำเนินการโดยนำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลปกครอง เพื่อดำเนินการเยียวยา
แก้ไขต่อไป
ตัวอย่างระเบียบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทีด่ ำเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และสวมเสือ้ สีขาวมีปก
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง
5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ได้แก่
1. สูติบัตร
2. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
3. กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ให้เรียกหลักฐานทีท่ างราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
4. กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐานตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คลเป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
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5. กรณีที่ไม่มีบุคคลหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 4 ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐานทาง
การศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูข้ อเทียบระดับการศึกษา
1. มีพื้นฐานความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งระดับ
ยกเว้นการขอเทียบระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
2. มีภมู ลิ ำเนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูเ่ ป็นประจำในเขตบริการเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา
3. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือ
การศึกษานอกระบบทีแ่ บ่งระดับการศึกษาเช่นเดียวกับในระบบ
หลักฐานการสมัครการเทียบระดับการศึกษา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมเสื้อสีขาวมีปก
หรือชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช้รปู โพลาลอยด์)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหลักฐานอืน่ ทีก่ ำหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6
4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒกิ ารศึกษา พร้อมเอกสารฉบับจริง
5. สำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ
การยืน่ เรือ่ งขอจบหลักสูตร
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่านระดับการศึกษาและจบหลักสูตรแต่ละระดับแล้ว นักศึกษา
จะต้องยืน่ คำร้องขอจบการศึกษาพร้อมหลักฐาน ดังนี้
1. ใบคำร้องขอจบหลักสูตร
2. รูปถ่าย 4 x 5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป สวมเสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นรูปประเภทโพลาลอยด์
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6
4. สำเนาหนังสือสำคัญ แสดงวุฒเิ ดิมก่อนเข้าเรียน
5. สำเนาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใบเปลีย่ นชือ่ -เปลีย่ นสกุล ในทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
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ตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ฯลฯ
ข้อ 12 คุณสมบัตขิ องนักศึกษาแรกเข้า
12.1 สำเร็จชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
12.2 สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีม่ สี ภามหาวิทยาลัยรับรอง
12.3 เป็นผูท้ ม่ี รี า่ งกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทีส่ งั คมรังเกียจ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
12.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
12.5 ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี ปฏิบตั ติ นตามขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
และเคารพกฎหมาย
12.6 มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา กล่าวคือ ไม่มกี ารกำหนด
เฉพาะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
กล่าวคือ จากการกำหนดคุณสมบัตดิ งั กล่าวไม่มกี ารกำหนดเฉพาะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยเท่านัน้
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1. สถานะของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ฯลฯ
มาตรา 4
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
ฯลฯ
มาตรา 30
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน...
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ กำเนิด เชือ้ ชาติ...
สถานะของบุคคล...จะกระทำมิได้
ฯลฯ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948
ฯลฯ
ข้อ 6
“บุคคลทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกสถานที”่
ฯลฯ
ประเทศไทยยอมรับปฏิญญานีต้ ง้ั แต่ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)
ฯลฯ
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ข้อ 24
1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิในมาตรการต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองเท่าที่จำเป็นแก่สถานะแห่งผู้เยาว์
ในส่วนของครอบครัวของตน สังคม และรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั อิ นั เนือ่ งจากเชือ้ ชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุแ์ ห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สนิ หรือกำเนิด
2. เด็กทุกคนย่อมมีหลักฐานทางทะเบียนทันทีทถ่ี อื กำเนิดและย่อมได้รบั การตัง้ ชือ่
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989
ฯลฯ
ข้อ 7
1. เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสทิ ธิทจ่ี ะมีชอ่ื นับแต่เกิด และสิทธิทจ่ี ะได้
สัญชาติ และเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ สิทธิทจ่ี ะรูจ้ กั และได้รบั การดูแลเลีย้ งดูจากบิดามารดาของตน
2. รัฐภาคีจะประกันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสิทธิเหล่านีต้ ามกฎหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคี
ที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ใน
สถานะไร้สญ
ั ชาติ
ฯลฯ
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2. สถานะและสิทธิของบุคคลตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
2.1 การรับรองการเกิด
2.1.1 รับรองขณะเกิด (มาตรา 23)
ท.ร. 1/1 = หนังสือรับรองการเกิดทีผ่ ทู้ ำคลอดออกให้กบั เด็กทุกคน ทุกสัญชาติ
ทีเ่ กิดในสถานพยาบาล ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
2.1.2 รับรองหลังเกิด (มาตรา 20/1)
ท.ร. 20/1 = หนังสือรับรองการเกิดทีน่ ายทะเบียนออกให้คนทีม่ ชี อ่ื ในทะเบียนบ้าน
หรือทะเบียนประวัติ แต่ไม่มสี ตู บิ ตั ร และมีเหตุจำเป็นต้องใช้หลักฐานการเกิด
2.2 ประเภทของทะเบียนบ้าน
2.2.1 ท.ร. 14 สำหรั บ ลงรายการบุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยและคนต่ า งด้ า วที ่ ม ี ส ิ ท ธิ อ าศั ย
เป็นการถาวรในประเทศไทย (ต่างด้าวมีใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือใบสำคัญคนต่างด้าว)
2.2.2 ท.ร. 13 สำหรับลงรายการคนต่างด้าว 2 ประเภท ได้แก่
คนทีเ่ ข้าเมืองถูกต้องและได้รบั อนุญาตให้อยูช่ ว่ั คราว
คนที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่มที่ รมว.มท.
ประกาศกำหนด (มาตรา 38 วรรคแรก)
2.3 การจัดทำทะเบียนประวัตขิ องบุคคล
ก. ทะเบียนประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
“บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึง บุคคลที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งในราชอาณาจักร
แต่ไม่มีรายการในทะเบียนราษฎร
บุคคลที่จะได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ ได้แก่ ผู้ที่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดหรือสัญชาติ
ของตน รวมถึงคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ม่อาจมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13)
1. กลุ่มที่ไม่อาจรับแจ้งการเกิดตามมาตรา 19 มาตรา 19/1 และมาตรา 19/3 เนื่องจาก
ไม่อาจพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติ
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2. กลุ่มที่อ้างว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิด
และสัญชาติ
3. กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2548 จำนวน 6 กลุม่ ประกอบด้วย
กลุม่ 1 ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นเวลานานแต่ตกการสำรวจ
กลุม่ 2 เด็กนักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาเล่าเรียนอยูใ่ นสถานศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน
กลุม่ 3 กลุม่ บุคคลทีไ่ ร้รากเหง้าไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้
กลุม่ 4 บุคคลทีท่ ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ
กลุ่ม 5 แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่มีปัญหาไม่สามารถส่งกลับประเทศ
ต้นทาง
กลุม่ 6 คนต่างด้าวอืน่ นอกจากกลุม่ 1-5
ข. ทะเบียนประวัตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ
1. กลุ ่ ม ชนกลุ ่ ม น้ อ ยที ่ เ ข้ า มาอาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายคนเข้ า เมื อ ง
(ก่อนทีจ่ ะมียทุ ธศาสตร์ 18 มกราคม 2548)
2. กลุม่ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. กลุม่ คนทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยอืน่ ๆ ตามมาตรา 38 วรรคสอง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
2.4 การบันทึกสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การทะเบียนราษฎร หมายถึง การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ วัน เดือน ปีเกิด
สัญชาติ เป็นต้น เพือ่ เป็นหลักฐานแสดงข้อเท็จจริงและตัวตนในทางกฎหมาย โดยการบันทึกจะเริม่ ต้นตัง้ แต่เกิด
จนถึงแก่ความตาย
การบันทึกในทะเบียนบ้าน/ทะเบียนประวัติ
คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวได้รับสิทธิอาศัยอยู่ถาวร (ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว) ได้รบั การบันทึกในทะเบียนบ้านเล่มปกน้ำเงิน (ท.ร. 14)
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว (พาสปอร์ต วีซ่า) หากประสงค์
ก็สามารถขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ท.ร. 13)
คนต่างด้าวได้รบั การผ่อนผันให้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยได้เป็นกรณีพเิ ศษ
หากผ่อนผันมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือกรณีส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้ ต้องขอ
เพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ท.ร. 13)
หากผ่อนผันต่ำกว่า 5 ปี จะได้รบั การบันทึกเข้าในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38, ท.ร. 38 ก แล้วแต่กรณี)
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั รับการบันทึกในทะเบียนประวัตฯิ ประเภท ท.ร. 38 ก
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3. แนวทางการเข้าถึงสถานะและสิทธิของบุคคล
3.1 การแจ้งการเกิด
3.1.1 เด็กทีเ่ กิดในสถานพยาบาล ต้องทำอย่างไร?
พ่อหรือแม่ของเด็กติดต่อขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) จากโรงพยาบาล
สถานีอนามัย หรือคลินคิ (ทัง้ รัฐและเอกชน) ทีเ่ ด็กเกิด
พ่อหรือแม่ของเด็กนำสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัว
และหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ไปยืน่ เรือ่ งขอแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ด็กเกิด
โดยถ้าโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินกิ ทีเ่ ด็กเกิดตัง้ อยูใ่ นเขตอำเภอหรือเทศบาลใด ก็ไปยืน่ เรือ่ งทีอ่ ำเภอ
หรือเทศบาลนัน้ เมือ่ นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดแล้วจะออกสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ให้
3.1.2 เด็กทีเ่ กิดนอกสถานพยาบาล ต้องทำอย่างไร?
พ่อหรือแม่หรือเจ้าบ้านทีม่ กี ารเกิดเป็นผูแ้ จ้งการเกิด
ถ้าเด็กเกิดในท้องที่หมู่บ้านไหน ให้แจ้งการเกิดต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ด็กเกิด และขอรับใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. 1 ตอนหน้า) ไปยืน่ เรือ่ งต่อนายทะเบียนทีอ่ ำเภอ
เพือ่ รับแจ้งการเกิดและออกสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ให้
ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาลทีม่ ผี ใู้ หญ่บา้ น ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับเด็กทีเ่ กิดในหมูบ่ า้ น
ถ้าเด็กเกิดในเขตเทศบาลที่ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนของ
เทศบาลนั้น โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัว และควรนำผู้ทำคลอด
หรือพยานบุคคลทีร่ เู้ ห็นการเกิดของเด็กไปด้วย เพือ่ ให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและออกสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ให้
3.1.3 ผูท้ ไ่ี ม่ได้แจ้งการเกิดและต้องการแจ้งการเกิด ต้องทำอย่างไร?
เจ้าตัว (ที่บรรลุนิติภาวะ) พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเจ้าบ้านที่มีการเกิดเป็นผู้แจ้ง
การเกิด นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเกิด (ท.ร. 100) ให้ผู้แจ้งนายทะเบียน
รวบรวมหลักฐานเสนอให้นายอำเภอพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติ
- ถ้ามีสัญชาติไทย ให้ออกสูติบัตร (ท.ร. 2) ให้แก่ผู้แจ้ง และเพิ่มชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14)
- ถ้าไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดหรือสัญชาติได้ ให้จัดทำ
ทะเบียนประวัตสิ ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
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3.2 การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 20/1)
(สำหรับผู้ที่ไม่มีสูติบัตรและมีความจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด)
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการร้องขอ
3.2.1 เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่ได้สูติบัตร
หรือสูตบิ ตั รชำรุดสูญหาย และไม่สามารถคัดสำเนาได้
3.2.2 มีชอ่ื และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
พยานหลักฐานทีใ่ ช้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) หรือสำเนาทะเบียนประวัติ (เช่น ท.ร. 38 ท.ร. 38/1,
ท.ร. 38 ก, ท.ร. 38 ข เป็นต้น)
2. เอกสารหลักฐานแสดงว่าเกิดในประเทศไทย (ถ้ามี)
3. พยานบุคคลผูน้ า่ เชือ่ ถือ 2 คน
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิว้ 2 รูป
ยืน่ ทีไ่ หน
สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิน่ ทีผ่ นู้ น้ั เกิด หรือมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ
หรือมีภมู ลิ ำเนาปัจจุบนั ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 105 วัน
3.3 การมีชอ่ื ในทะเบียนบ้านของคนสัญชาติไทย
3.3.1 การมีชอ่ื โดยผ่านการแจ้งการเกิด
เมื ่ อ บุ ค คลได้ ร ั บ แจ้ ง การเกิ ด และได้ ร ั บ สู ต ิ บ ั ต รแล้ ว นายทะเบี ย นจะเพิ ่ ม ชื ่ อ
ในทะเบียนบ้านโดยคนที่เกิดในท้องที่ตามทะเบียนบ้านของพ่อแม่จะได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านนั้น แต่ถ้า
เกิดต่างท้องทีจ่ ะได้รบั การเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน กรณีนพ้ี อ่ แม่จะต้องขอแจ้งย้ายออก
เพือ่ นำใบแจ้งการย้ายไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านทีอ่ าศัยอยูจ่ ริง
3.3.2 การมีชอ่ื โดยผ่านการยืน่ คำร้องขอเพิม่ ชือ่
3.3.2.1 ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2535
สำหรับบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้แจ้งการเกิดและไม่ได้รบั การบันทึกรายการบุคคล
ในเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบุคคลที่เคยแจ้งการเกิดหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วแต่เป็นทะเบียน
รุน่ ทีไ่ ม่มเี ลขประจำตัวประชาชน ซึง่ จำแนกประเภทของบุคคลทีส่ ามารถยืน่ คำร้องขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านได้
ดังนี้
1. คนไทยที่ตกสำรวจทางทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 (เกิดก่อน
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2499)
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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2. คนที่มีสูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านฉบับที่ไม่มี
เลข 13 หลัก
3. คนไทยที ่ ไ ปอยู ่ ต ่ า งประเทศเป็ น เวลานานหรื อ เกิ ด ต่ า งประเทศ
แล้วกลับเข้ามาในประเทศไทย
4. คนไทยที ่ ไ ม่ ม ี ห ลั ก ฐานเอกสารราชการอะไรเลยที ่ จ ะยื น ยั น สถานะ
ของตนเอง
5. เด็ ก อนาถาหรื อ เด็ ก ที ่ ถ ู ก ทอดทิ ้ ง ซึ ่ ง อยู ่ ใ นการอุ ป การะของบุ ค คล
หรือหน่วยงานต่าง ๆ
6. คนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด
7. คนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย เช่น ได้ถือสัญชาติไทย
ตามสามี ได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้สญ
ั ชาติไทย เป็นต้น
ยื่นคำร้องตามแบบ ท.ร. 31 ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียน
ท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ ำเนา เว้นแต่กรณีคนทีม่ สี ตู บิ ตั รหรือทะเบียนบ้านฉบับทีไ่ ม่มเี ลข 13 หลัก ให้ยน่ื คำร้อง
ทีส่ ำนักทะเบียนทีอ่ อกสูตบิ ตั รหรือตามทะเบียนบ้าน แล้วแต่กรณี
หลักฐานทีจ่ ะต้องใช้ประกอบการยืน่ คำร้อง
1) หลั ก ฐานเอกสารราชการที ่ ม ี ร ายการบุ ค คลของผู ้ ท ี ่ จ ะขอเพิ ่ ม ชื ่ อ
(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนนักเรียน ส.ด. 9 ส.ด. 43 หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญ
การแปลงสัญชาติ เป็นต้น
2) ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ของบ้านทีจ่ ะเพิม่ ชือ่
3) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ของบิดามารดา (ถ้ามี)
4) ผลการตรวจดีเอ็นเอ (ถ้ามี)
5) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
บุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) จะได้เลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ทีข่ น้ึ ต้นด้วยเลข 5 เว้นแต่คนทีไ่ ด้รบั สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายตาม (7) จะได้เลข
13 หลัก ทีข่ น้ึ ต้นด้วยเลข 8
3.3.2.2 ตามระเบี ย บสำนั ก ทะเบี ย นกลางว่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาลงรายการ
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คลบนพืน้ ทีส่ งู พ.ศ. 2543
สำหรับชาวเขา 9 เผ่าดั้งเดิม (กะเหรี่ยง ม้ง ลีซู อาข่า ลาหู่ เมี่ยน
ลัวะ ขมุ และมลาบรี) ใน 20 จังหวัดพืน้ ทีส่ งู ทีม่ ขี อ้ เท็จจริงตามกฎหมายอันทำให้ได้สญ
ั ชาติไทย
ยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย
การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คลบนพืน้ ทีส่ งู พ.ศ. 2543 ณ ทีว่ า่ การอำเภอ
ซึ่งตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนประวัติฯ โดยใช้แบบคำร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้านตามระเบียบ
สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คลบนพืน้ ทีส่ งู พ.ศ. 2543

90

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

หลักฐานทีจ่ ะต้องใช้ประกอบการยืน่ คำร้อง
1) สำเนาบัตรประจำตัวของบิดามารดา
2) สำเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัตฯิ ของบิดามารดา
3) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาทะเบียนประวัติฯ ของบุคคลที่จะขอ
ลงรายการสัญชาติ
4) หนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด ซึ ่ ง ออกโดยโรงพยาบาล สู ต ิ บ ั ต ร หนั ง สื อ
รับรองสถานทีเ่ กิดของบิดาและมารดา รวมทัง้ ของบุคคลทีจ่ ะขอลงรายการสัญชาติ ทะเบียนสำรวจบัญชีบคุ คล
ในบ้าน (ท.ร.ชข.) รับรองสำเนาโดยศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาหรือศูนย์พฒ
ั นาสังคม
5) เอกสารยื น ยั น ตั ว บุ ค คลอื ่ น ๆ เช่ น บั ต รประจำตั ว นั ก เรี ย น
บัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น
6) พยานบุคคลที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงอันทำให้ได้สัญชาติไทย เช่น
ยืนยันว่าผูร้ อ้ งเกิดในไทย
3.3.3 การมีชื่อโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานะ (ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)
บุ ค คลที ่ จ ะได้ ร ั บ สั ญ ชาติ ไ ทยตามมาตรา 23 ได้ แ ก่ ผู ้ ท ี ่ เ กิ ด ในประเทศไทย
ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 โดยขณะเกิดมีพอ่ และแม่เป็นคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่เพียงชั่วคราว (มีพาสปอร์ต วีซ่า)
หรือได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ (ชนกลุ่มน้อย) รวมถึงบุตรของบุคคลนั้นที่เกิดในประเทศไทย
ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 และไม่ได้สัญชาติไทย เนื่องจากพ่อและแม่ไม่ได้สัญชาติไทย โดยกฎหมาย
กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้สัญชาติไทยต้องมีรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่จริง
ในประเทศไทย และมีความประพฤติดหี รือทำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมหรือประเทศ
ยื ่ น คำร้ อ งตามแบบคำขอลงรายการสั ญ ชาติ ไ ทยในทะเบี ย นบ้ า นที ่ ส ำนั ก
ทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิน่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภมู ลิ ำเนาอยูต่ ามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
หลักฐานทีจ่ ะต้องใช้ประกอบการยืน่ คำร้อง
1) สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1, ท.ร. 20/1) หรือหนังสือรับ
รองสถานทีเ่ กิด
2) ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38, ท.ร. 38/1,
ท.ร. 38 ก หรือ ท.ร. 38 ข)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จำนวน 1 รูป
4) บัตรประจำตัวทีส่ ำนักทะเบียนออกให้ (ถ้ามี)
5) เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือ
การทำคุณประโยชน์ให้กบั สังคม (ถ้ามี)
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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6) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
เมือ่ นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ได้รบั คำขอลงรายการสัญชาติไทย
ในทะเบียนบ้านพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์คุณสมบัติของผู้ขอตามกฎหมายกำหนดแล้ว
จะรวบรวมนำเสนอนายอำเภอเพื่อพิจารณา หากได้รับอนุญาตให้ลงรายการสัญชาติไทยตามที่ขอ คำขอนั้น
จะถูกส่งไปให้กรมการปกครองกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ จากนั้นนายทะเบียนจะทำการเปลี่ยนสถานะของบุคคลโดยจำหน่ายรายการเดิมที่ไม่ได้สัญชาติไทย
แล้วเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ลงรายการสัญชาติเป็น “ไทย” สำหรับผูท้ ม่ี อี ายุตง้ั แต่ 15 ปีขน้ึ ไป จะต้อง
ยืน่ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
บุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา 23 นีจ้ ะได้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ขึน้ ต้นด้วยเลข 8 และเลขในหลักที่ 6 และหลักที่ 7 จะเป็นเลข 73
3.4 การแก้ไขปัญหาเรือ่ งสถานะของบุคคลตามกฎหมายในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้แก่ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง และคนไร้รากเหง้า
สามารถดำเนินการได้หลายวิธเี พือ่ ให้มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย
3.4.1 พบเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาอายุประมาณไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้ง ให้ผู้พบ
นำตัวเด็กไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ท้องทีท่ พ่ี บเด็ก ซึง่ จะทำให้เด็กได้รบั แจ้งการเกิดโดยเจ้าหน้าที่
พม. เป็นผูแ้ จ้งการเกิดทีส่ ำนักทะเบียนท้องทีท่ พ่ี บเด็ก
3.4.2 ผูอ้ ปุ การะเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาอายุประมาณไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิง้
ก็สามารถยืน่ คำร้องขอเพิม่ ชือ่ เด็กในทะเบียนบ้านได้ทส่ี ำนักทะเบียนท้องทีท่ ผ่ี รู้ อ้ งมีภมู ลิ ำเนา
3.4.3 เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้าไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งมีอายุไม่เกิน 18 ปี
ถ้าเด็กอยู่ในการอุปการะดูแลของสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนตาม
รายชือ่ ทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศ สามารถจะแจ้งการเกิดได้โดยหัวหน้าหน่วยงานนัน้ ๆ เป็นผูแ้ จ้งการเกิด
ที่สำนักทะเบียนท้องที่ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ หรือถ้าไม่อาจแจ้งได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบหมายให้ผู้อื่น
แจ้งการเกิดแทนได้
3.4.4 สถานสงเคราะห์ของเอกชนที่ให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่มี
รายชื่ออยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทย จะไม่สามารถแจ้งการเกิดให้กับเด็กในการสงเคราะห์ได้ แต่หัวหน้า
หน่วยงานสามารถยืน่ คำร้องขอเพิม่ ชือ่ เด็กในทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ได้ทส่ี ำนักทะเบียนท้องทีท่ ผ่ี รู้ อ้ ง
มีภมู ลิ ำเนา
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3.4.5 คนเร่รอ่ น ไร้บพุ การี หรืออาจเรียกว่า “คนไร้รากเหง้า” ไม่วา่ จะอยูใ่ นการสงเคราะห์
ดูแลของบุคคลหรือหน่วยงานใดหรือไม่ ก็สามารถมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้เพราะกลุ่มคนไร้รากเหง้า
จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลที่จะต้องได้รับการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2548 เพียงแต่จะต้องผ่านการสำรวจตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และภายในห้วงระยะเวลา
ทีก่ รมการปกครองกำหนด โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การสำรวจจะได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละกำหนดเลขประจำตัวประชาชน
13 หลักให้
หมายเหตุ เด็กกลุ่มตามข้อ 3.4.1 และกลุ่มตามข้อ 3.4.3 ถ้ามีหลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทย
นายทะเบียนจะออกสูตบิ ตั รหรือใบเกิดให้ และเพิม่ ชือ่ เด็กเข้าในทะเบียนบ้าน แต่ถา้ ไม่มหี ลักฐานพิสจู น์วา่ เด็กเกิด
ในประเทศไทย นายทะเบียนจะจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้
เด็กกลุม่ ตามข้อ 3.4.2 และกลุม่ ตามข้อ 3.4.4 ถ้ามีหลักฐานว่าเด็กเกิดในประเทศไทย นายทะเบียน
จะเพิม่ ชือ่ เด็กเข้าในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้สตู บิ ตั รหรือใบเกิด แต่ถา้ ไม่มหี ลักฐานพิสจู น์วา่ เด็กเกิดในประเทศไทย
นายทะเบียนจะจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้
หลักฐานทีต่ อ้ งใช้ประกอบการยืน่ คำร้องตามข้อ 3.4.2-3.4.4
1) บันทึกการรับตัวเด็ก (กรณีการแจ้งการเกิดเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิง้ )
2) หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะดูแล (กรณีเด็กอยูใ่ นการอุปการะของสถานสงเคราะห์)
3) หลักฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเด็ก ทัง้ พยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี)
4) รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 2 นิว้ จำนวน 2 รูป
5) ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผูแ้ จ้งการเกิดหรือผูย้ น่ื คำร้องขอเพิม่ ชือ่
6) พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือซึง่ สามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้
7) หนังสือมอบหมายให้แจ้งแทน (ถ้ามี)
เด็กทีไ่ ด้รบั แจ้งการเกิดในสถานะเป็นคนสัญชาติไทย จะได้เลขประจำตัวประชาชนทีข่ น้ึ ต้นด้วยเลข 2
ถ้าเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะได้เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7 ส่วนเด็กที่ไม่ได้แจ้งการเกิดแต่ได้รับการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะเป็นคนสัญชาติไทย จะได้เลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้ยเลข 5 และถ้าไม่สามารถ
พิสจู น์สถานะและสัญชาติได้จะเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดทำทะเบียนประวัตจิ ะได้เลขประจำตัวทีข่ น้ึ ต้นด้วยเลข 0
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มคนไร้สัญชาติ คนเร่ร่อน จะได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เสนอและคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 20
พฤศจิกายน 2550
3.5 ผูถ้ อื ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้ว
ไม่วา่ จะเคยมีสญ
ั ชาติของประเทศเดิมหรือไร้สญ
ั ชาติ
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1. ดำเนินการเพื่อรับเอกสารที่แสดงว่ามีสิทธิาศัยในประเทศไทยอย่างถาวรและถูกต้อง โดยขอรับ
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. 16) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งที่ตนยื่นคำร้อง และขอมีใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าวทีส่ ถานีตำรวจท้องทีท่ ม่ี ภี มู ลิ ำเนา
2. ขอมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) และทำบัตรประจำตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย (บัตรพลาสติกแข็ง
สีชมพู โดยเสียค่าธรรมเนียม 60 บาท) ทีส่ ำนักทะเบียน
3. เดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องขออนุญาต หากย้ายภูมิลำเนาต้องแจ้งย้ายที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวต่อสำนักทะเบียน และสถานีตำรวจท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่
ตามลำดับ เพือ่ แก้ไขเอกสารให้ถกู ต้อง
4. เดินทางไปต่างประเทศได้ โดยขอมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตเล่มสีเหลือง)
5. เมือ่ อาศัยอยูใ่ นประเทศมีภมู ลิ ำเนาตามทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13, ท.ร. 14) ต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
มีสทิ ธิย์ น่ื คำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย หากได้รบั สัญชาติไทยครบ 5 ปี จะมีสทิ ธิเลือกตัง้
คนต่างด้าวทั่วไป ถ้าอยู่ต่างจังหวัดยื่นคำร้องได้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ
และถ้าอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ยืน่ ได้ทก่ี องบัญชาการตำรวจสันติบาล
คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้อยู่ถาวรแล้ว ถ้าอยู่ต่างจังหวัด
ยืน่ คำร้องได้ทอ่ี ำเภอตามภูมลิ ำเนาและถ้าอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ยืน่ ได้ทก่ี รมการปกครอง
6. บุตรที่เกิดในประเทศไทยหลังจากที่บิดาและมารดาได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
จะมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
7. บุตรที่เกิดต่างประเทศ สามารถแจ้งการเกิดที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ณ ประเทศที่เกิด
แต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
3.6 ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีเดิม)
3.6.1 กลุ่มบุคคลที่มีนโยบายให้สิทธิ์อาศัยถาวรในประเทศไทย ส่วนบุตรที่เกิดในไทย
ให้ได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ พ.ร.บ.สัญชาติ
มี 14 กลุม่
กลุ่มเชื้อสายไทย ได้แก่ กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
และกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย สามารถแปลงสัญชาติแบบพิเศษ (ลดเงื่อนไข เช่น การมีถิ่นที่อยู่
ติดต่อกัน 5 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียม)
กลุ ่ ม อื ่ น ๆ ได้ แ ก่ (1) กลุ ่ ม อดี ต ทหารจี น คณะชาติ แ ละจี น ฮ่ อ อพยพพลเรื อ น
(2) กลุม่ ไทยลือ้ (3) กลุม่ เวียดนามอพยพ (4) กลุม่ ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า (5) กลุม่ จีนฮ่ออิสระ (6) กลุม่ ชาวเขา
(7) กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง (8) กลุ่มเนปาลอพยพ (9) กลุ่มชาวลาวภูเขาอพยพ (10) กลุ่มอดีตโจรจีน
คอมมิวนิสต์มลายา (11) กลุม่ ม้ง ถ้ำกระบอก (12) กลุม่ มอแกน
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3.6.2 กลุ่มซึ่งอยู่ในระหว่างรอการกำหนดหลักเกณฑ์ยื่นคำร้องขอสถานะ ปัจจุบันรัฐบาล
มีนโยบายให้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว ได้แก่ (1) กลุ่มลาวอพยพ (2) กลุ่มบุคคล/ชุมชนบนพื้นที่สูงอพยพ
เข้ามาหลัง 3 ตุลาคม 2528 (3) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (ทำงาน/มีถิ่นที่อยู่) เข้าเมืองหลัง 9
มีนาคม 2519 (4) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (ทำงาน/อยู่กับนายจ้าง) เข้าเมืองหลัง 9 มีนาคม 2519
(5) กลุม่ ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาเข้าเมืองหลัง 15 พฤศจิกายน 2520

แบบบัตรประจำตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.

......................
วันออกบัตร

ด้านหน้า

ด้านหลัง

บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
0-0000-000000-0
...........................................

สำนักทะเบียนกลาง

ชื่อ
ชื่อสกุล
เกิดวันที่
ทีอ่ ยู่

ตราครุฑ

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

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

วันบัตรหมดอายุ

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับผูถ้ อื บัตรประจำตัว
1. บัตรนี้มิใช่บัตรประจำตัวประชาชน
2. ให้แสดงบัตรนี้ทุกครั้งในการติดต่อกับสำนักทะเบียน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

แบบบัตรประจำตัวบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
3.7 ผู้ถือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียน
หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ประกอบด้วย
1. กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2548)
2. บุคคลที่อ้างว่ามีสัญชาติไทย ขอแจ้งการเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่อาจพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติได้
สิทธิอาศัยและสถานะบุคคลอยู่ระหว่างการกำหนดภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งในปัจจุบัน
บุคคลเหล่านีม้ สี ทิ ธิอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นการชัว่ คราว เพือ่ รอการส่งกลับตามประเทศ กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับและ
กำหนดเขตพืน้ ทีค่ วบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ดูภาคผนวก ค หน้า 175)
เรียนหนังสือได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และสามารถขออนุญาตเดินทางออกนอกพืน้ ทีเ่ พือ่ ไปศึกษา
แม้บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะกำหนดอายุไว้ 10 ปี แต่สิทธิตามบัตรไม่ใช่ 10 ปี
แต่ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับสถานะและการอยูอ่ าศัยในประเทศไทยของแต่ละกลุม่ บุคคล
การกำหนดและการพัฒนาสถานะบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลต่อไป
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3.8 ผู้ไม่มีเอกสารประจำตัวใด ๆ เลย
1. เตรียมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) และอาจขอคำแนะนำจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การดำเนินการเพือ่ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
กรณี อ ้ า งว่ า เป็ น คนไทยสามารถขอแจ้ ง การเกิ ด ขอมี ช ื ่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นต่ อ สำนั ก ทะเบี ย น
โดยต้องมีพยานบุคคล (ดูหัวข้อ “คนไทยขอมีชื่อ”) หากพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติไม่ได้ จะได้รับการ
จัดทำทะเบียนประวัตแิ ละกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ขึน้ ต้นหลักแรกด้วยเลข 0
ยื่นคำร้องต่อสำนักทะเบียน โดยถ้ามีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่สามารถ
มีชื่อในทะเบียนบ้านได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางและ
ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี) จะได้รับการเพิ่มชื่อใน ท.ร. 13 แต่ถ้าไม่มี
พยานหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นกลุ่มดังกล่าว จะได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดเลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก ขึน้ ต้นหลักแรกด้วยเลข 0
กรณีเป็นบุคคลตามกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ให้เข้ารับการสำรวจหรือรอการสำรวจและจัดทำบัตร
ประจำตัวตามยุทธศาสตร์ฯ
3.9 ผู้ถือบัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว)
คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้อยูอ่ าศัยในประเทศไทยได้เป็นการชัว่ คราว
ระหว่างรอการส่งกลับโดยมติ ครม. โดยใช้อำนาจตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
และอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว โดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
จะต้องไปรายงานตัวต่อสำนักทะเบียนเพื่อมีรายชื่อในแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1) โดยผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัย
ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ หรือมี ท.ร. 38/1 นี้จะต้องขอรับอนุญาตทำงานในกิจการที่ได้รับอนุญาต
ตามมติ ครม.
โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
รายงานตัวเพื่อขอรับ ท.ร. 38/1 ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ที่ทำงานในระยะเวลา
ทีก่ ำหนด
ตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด โดยค่าใช้จ่าย
ในการตรจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพ 1,900 บาท
นำใบรับรองแพทย์และ ท.ร. 38/1 ที่สำนักงานจัดหางานในแต่ละพื้นที่เพื่อขอรับใบอนุญาต โดย
มีคา่ ใช้จา่ ยในการทำ 1,900 บาท
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ในปัจจุบนั บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติจะมีอายุสองปี
ผู ้ ถ ื อ บั ต รแรงงานต่ า งด้ า วจะต้ อ งเข้ า สู ่ ก ระบวนการพิ ส ู จ น์ ส ั ญ ชาติ ข องประเทศต้ น ทางเสี ย ก่ อ น
หากไม่ผา่ นจึงจะสามารถเข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาสถานะได้
ชนกลุ่มน้อยที่สำคัญผิดในข้อเท็จจริง โดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว
(ท.ร. 38/1) สามารถยืน่ คำร้องเพือ่ ให้สำนักทะเบียนแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถกู ต้องตามข้อเท็จจริง
3.10 การให้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
บุคคลที่ได้รับการบันทึกรายการลงในเอกสารทะเบียนราษฎร จะได้รับการกำหนดเลข 13 หลัก
โดยเลขหลักแรกจะมีความหมายบ่งบอกประเภทของบุคคลทีเ่ ข้าสูร่ ะบบทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
เลข 1 หมายถึง คนสัญชาติไทยทีแ่ จ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วนั เกิด
เลข 2 หมายถึง คนสัญชาติไทยทีแ่ จ้งการเกิดเกินระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด
เลข 3 หมายถึง คนสัญชาติไทยและคนต่าวด้าวทีม่ ชี อ่ื ในทะเบียนบ้านก่อนการให้เลข 13 หลัก
เลข 4 หมายถึง คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านด้วยใบแจ้งย้ายในช่วงการให้
เลข 13 หลัก
เลข 5 หมายถึง คนสัญชาติไทยทีม่ ชี อ่ื ในทะเบียนบ้านโดยการเพิม่ ชือ่ ภายหลังช่วงการให้เลข 13 หลัก
เลข 6 หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กลุ่มที่ได้รับอนุญาต
ให้อยูใ่ นประเทศไทยชัว่ คราวและได้รบั ผ่อนผันให้อยูเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ)
เลข 7 หมายถึง บุตรของคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีเ่ กิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
เลข 8 หมายถึง คนที่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน
เลข 0 หมายถึง คนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์
การจัดการ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. 18 มกราคม 2548 และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ทีไ่ ม่อาจมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ตามมาตรา 38 วรรคสอง
เลข 00 หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจัดทำ
ทะเบียนประวัตแิ ละได้รบั อนุญาตให้ทำงานตามมติ ครม. รวมถึงผูต้ ดิ ตามแรงงาน
การมีสถานะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลย่อมบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในทางกฎหมายที่จะส่งผลต่อ
การมีสิทธิหน้าที่ที่แตกต่างกัน หากแบ่งคนในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนสัญชาติไทยกับคน
ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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4. การได้สญ
ั ชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2535
การได้สญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ มี 2 ประการ คือ
1. ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ. 2535
ฯลฯ
มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนีย้ อ่ มได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผูเ้ กิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ไม่วา่ จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(2) ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึง่
คำว่าบิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรอง
ผูเ้ กิดเป็นบุตรก็ตาม
ซึง่ ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยหลักการเกิด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักสายโลหิต คือ หากมีพ่อหรือแม่เป็นไทย ลูกก็ได้ไทย
ตามพ่อหรือแม่
1.2 ผู ้ ม ี ส ั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด โดยหลั ก ดิ น แดน คื อ ใครก็ ต ามที ่ เ กิ ด ในประเทศไทยย่ อ มได้
สัญชาติไทยเกิดในประเทศไทย เว้นแต่จะเป็นบุคคลทีเ่ ข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึง่ คือ พ่อและแม่
เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว (ถือพาสปอร์ต วีซ่า บัตรคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรแรงงานต่างด้าว) ที่ลูกเกิดในประเทศไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน
ดังบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 7 ทวิ ดังนี้
มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย
ถ้าในขณะทีเ่ กิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึง่ มิได้มกี ารสมรสกับมารดาหรือมารดาของผูน้ น้ั เป็น
(1) ผูท้ ไ่ี ด้รบั การผ่อนผันให้พกั อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย
(2) ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้เข้าอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเพียงชัว่ คราว หรือ
(3) ผูท้ เ่ี ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสัง่ เฉพาะรายหรือเป็นการทัว่ ไปให้บคุ คลตามวรรคหนึง่
ได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยในฐานะใด
ภายใต้เงือ่ นไขใด ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ โดยคำนึงถึงความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถอื ว่าผูน้ น้ั เข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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ข้อสังเกต: ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (ปว. 337) ที่มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ประเทศไทยมีการยึดถือหลักการได้สัญชาติโดยหลักดินแดน โดยไม่มี
ข้อยกเว้นใด ๆ โดย ปว. 337 มีใจความสำคัญดังนี้ คือ
“บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราวหรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหล่านี้แม้จะมีสัญชาติไทย
แต่กม็ ไิ ด้มคี วามจงรักภักดีตอ่ ประเทศไทย เพือ่ ป้องกันและรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ สมควรมิให้บคุ คลดังกล่าวมี
หรือได้สญ
ั ชาติไทยอีกต่อไป”
ซึ่งนอกจาก ปว. 337 จะมีผลทำให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยพ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือมีสิทธิอาศัยชั่วคราว ไม่ได้สัญชาติไทยแล้วยังมีผลย้อนหลังไปถอน
สัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยที่เกิดจากพ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองหรือมีสิทธิอาศัยชั่วคราวอีกด้วย ซึ่งต่อมา ปว. 337 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ซึง่ ต่อมากลุม่ ทีถ่ กู ถอนสัญชาติหรือไม่ได้รบั สัญชาติไทย
โดยผลของ ปว. 337 นั้นได้รับสัญชาติ โดยผลของมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ซึง่ ถือว่าบุคคลกลุม่ นีม้ สี ญ
ั ชาติไทยนับแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
2. ได้สญ
ั ชาติไทยภายหลังการเกิด
การได้สญ
ั ชาติไทยภายหลังการเกิด คือ ขณะเกิดไม่ได้สญ
ั ชาติไทยแล้วมาขอภายหลัง แบ่งออกเป็น
การขอถือสัญชาติโดยการสมรสเฉพาะฝ่ายหญิงเท่านัน้ ทีข่ อมีสญ
ั ชาติไทยตามสามีได้
การขอแปลงสัญชาติ จะขอได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อยู่ในประเทศไทย
ต่อเนือ่ งกว่า 5 ปี มีอาชีพมัน่ คง เป็นต้น
นอกจากนี้ กฎหมายสัญชาติยงั กำหนดวิธกี ารได้สญ
ั ชาติไทยของบุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทยเพิม่ เติมอีก
2 ประการ คือ
1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีกำหนดตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง
2. ให้สัญชาติไทยให้กลุ่มบุคคลที่เสียสัญชาติไทยเพราะผลของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
โดยมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ซึง่ มีเนือ้ หาดังนี้
“บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 1 และผูท้ เ่ี กิดในราชอาณาจักรไทย
แต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 2
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับและไม่ได้สญ
ั ชาติไทย
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ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร และเป็นผูม้ คี วามประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สงั คมหรือประเทศไทยให้ได้สญ
ั ชาติไทย
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับ
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ทผ่ี นู้ น้ั มีภมู ลิ ำเนาในปัจจุบนั ”
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หมวดที่ 1 นโยบายของรัฐบาลไทย
1. มีมาตรการใดของรัฐบ้างในการแก้ไขปัญหากรณีทเ่ี ด็กนักเรียนไม่มนี ามสกุล
ตอบ เด็กทีไ่ ม่มนี ามสกุล เกิดได้จากสาเหตุหลายประการ และเกิดได้ทง้ั กับเด็กสัญชาติไทยและ
เด็กทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย เช่น กรณีเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กทีไ่ ม่ปรากฏบุพการี ซึง่ อยูใ่ นการอุปการะ
ดูแลของบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ญาติ หรืออยูใ่ นสถานสงเคราะห์ เพราะตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ชือ่ บุคคล พ.ศ. 2505 ล้วนกำหนดหลักการเรือ่ งการใช้ชอ่ื สกุลไว้ ซึง่ สรุปว่า
บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา ซึ่งรวมถึงบิดามารดาบุญธรรมด้วย หรืออาจจะใช้ชื่อสกุลร่วมกับ
ผู้อื่นก็ได้แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของนามสกุลนั้น และจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
ดังนั้น ถ้าเด็กไม่มีบิดามารดาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อสกุลใด เว้นแต่เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ซึ่งบางแห่งจะมีการ
จดทะเบียนตั้งนามสกุลกลางของสถานสงเคราะห์ไว้ หัวหน้าสถานสงเคราะห์ก็สามารถให้เด็กในการอุปการะ
ใช้นามสกุลของสถานสงเคราะห์ได้
นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดกับลูกของคนต่างด้าวบางคนที่บิดามารดาไม่มีนามสกุล ลูกก็จะไม่มี
นามสกุลไปด้วย ส่วนทีเ่ ห็นว่าเด็กต่างด้าวบางคนมีนามสกุลและเป็นนามสกุลไทย ๆ ด้วยนัน้ สืบเนือ่ งมาจาก
ในขัน้ ตอนการสำรวจเพือ่ จัดทำทะเบียนประวัตบิ คุ คลนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะจดบันทึกชือ่ นามสกุล และประวัตติ ามที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถูกสำรวจซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ถ้าบอกว่านามสกุลอะไรก็จดไปตามนั้น
แต่เมือ่ จดบันทึกเป็นทะเบียนแล้วจะมาขอเปลีย่ นนามสกุลใหม่ กรณีนจ้ี ะต้องมีหลักฐานมาพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงก่อน
จึงจะแก้ไขได้ สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาของคนที่ต้องการมีนามสกุลนั้นมีหลายวิธี เช่น ถ้าพบว่าพ่อหรือแม่
ผู้ให้กำเนิดเป็นคนที่มีนามสกุลก็ไปขอแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนราษฎรให้มีนามสกุลตามพ่อหรือแม่ได้ หรือถ้าเป็น
บุตรบุญธรรมของใครก็สามารถขอใช้นามสกุลตามพ่อหรือแม่บุญธรรมได้ หรือคนที่จดทะเบียนสมรสแล้ว
ก็สามารถขอใช้นามสกุลตามสามีหรือภรรยาก็ได้เช่นกัน หรือคนต่างด้าวที่กำลังขอสัญชาติไทย ก็สามารถ
ยืน่ เรือ่ งขอตัง้ นามสกุลไว้กอ่ นก็ได้ แต่ยงั ใช้ไม่ได้จนกว่าจะได้รบั สัญชาติไทยแล้ว จึงจะยืน่ เรือ่ งขอใช้นามสกุลได้
แต่ถา้ จะให้คนต่างด้าวในทะเบียนราษฎรสามารถเปลีย่ นชือ่ ตัว ตัง้ นามสกุลใหม่ หรือขอใช้นามสกุลร่วมกับคนอืน่
ได้อย่างคนไทยก็คงต้องเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยชือ่ บุคคล
2. กรณีเด็กที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย เช่น เด็กชาวเขมรที่เดินข้ามชายแดนมาเรียน
แบบไปกลับ เพราะติดตามพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาฝั่งไทยมาขอเข้าเรียนอย่างนี้ ถือว่าเป็นเด็กที่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามกฎหมายไทยในเรือ่ งการจัดการศึกษาหรือไม่
ตอบ เด็กทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาและได้รบั การสนับสนุน
ทางการศึกษา
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... (การจัด
การศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
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เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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ซึง่ เดิมเคยจำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุม่ บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทกุ คนทีอ่ าศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นผูท้ ห่ี นีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่
ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นมีความเข้าใจ
มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ประเทศไทยเพือ่ การเสริมสร้างความมัน่ คงของชาติในระยะยาวต่อไป)
3. การให้การศึกษากับเด็ก กับเรือ่ งสถานะบุคคลนัน้ มีความสัมพันธ์กนั หรือไม่อย่างไร
ตอบ สถานะบุคคลต้องได้รบั ตามทีเ่ ป็นจริง การไม่ได้รบั การศึกษา หรือได้รบั การศึกษาไม่ทำให้
สถานะบุคคลของเด็กเปลีย่ นแปลง แต่ครูอาจารย์และผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรช่วยเหลือเด็กทีย่ งั ไม่มสี ถานะบุคคล
ให้ได้รบั สถานะบุคคลตามทีเ่ ป็นจริง
4. โรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียน หรือวัด หากรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองฐานให้ทพ่ี กั พิงคนต่างด้าวหรือไม่
ตอบ ความผิดฐานให้ทพ่ี กั พิงคนต่างด้าว ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ผู้กระทำผิดต้องมีเจตนา “เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” การรับนักเรียนอย่างเปิดเผย บันทึก
รายการนักเรียน หลักฐานการศึกษา และให้การศึกษาตามปกติ ไม่เป็นการช่วยให้เด็กพ้นจากการจับกุม โรงเรียน
หรือผูบ้ ริหาร หรือวัดจึงไม่มคี วามผิด
(พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พุทธศักราช 2522
ฯลฯ
มาตรา 64 ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้เข้า
พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพือ่ ให้คนต่างด้าวนัน้ พ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท)

หมวด 2 การจัดการศึกษา
5. กรณีโรงเรียนทีไ่ ม่ได้ให้หลักฐานใด ๆ เลย แต่ทผ่ี า่ นมาก็ให้เรียนไปเรือ่ ย ๆ โดยไม่มกี ารบันทึก
ประวัตนิ กั เรียน อย่างนีจ้ ะมีผลกระทบอย่างไร
ตอบ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่ถูกต้อง ต้องมีการสำรวจและจัดทำประวัติ และออก
หลักฐานการศึกษา
6. หากนักเรียนไม่มหี ลักฐานยืนยันว่ามีสญ
ั ชาติใดควรกรอกในเรือ่ งสัญชาติอย่างไร
ตอบ ควรใส่ตามความจริงว่าไม่ทราบสัญชาติ หรือทำเครือ่ งหมาย “ - ” เพราะการทีผ่ ใู้ ดจะมี
สัญชาติใดได้นน้ั ต้องมีเอกสารทีร่ ฐั ชาตินน้ั ออกมาให้เท่านัน้
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7. ในการกรอกข้อมูลของเด็ก หากผูแ้ จ้งแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เจ้าหน้าทีห่ รือครูในสถานศึกษา
ทีบ่ นั ทึกข้อมูลนัน้ มีความผิดหรือไม่อย่างไร
ตอบ การจดข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง ถือเป็นการ “จดตามแจ้ง” เจ้าหน้าที่หรือครูผู้จดตามแจ้ง
ไม่มคี วามผิด
8. เด็กทีผ่ า่ นการศึกษาจากโรงเรียนชัว่ คราวหรือศูนย์การเรียนรูข้ องเอกชนต้องการมาเรียนต่อ
ในโรงเรียนของรัฐ จะสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ และสามารถเทียบโอนความรูห้ รือเทียบโอนผลการเรียน
หรือเทียบระดับการศึกษาได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ ได้ โดยดูจากหลักสูตร หากหลักสูตรถูกต้องก็สามารถเทียบโอนได้ เมือ่ ไม่มกี ฎหมายห้าม
(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “การเทียบผลการเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา” และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรือ่ ง “แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน”)
9. หากนักเรียนที่เคยเข้าเรียนหรือเรียนจบไปแล้ว แต่ไม่เคยได้รับหลักฐานใด ๆ มาขอรับ
หลักฐานการศึกษาย้อนหลังจากโรงเรียนสามารถทำได้หรือไม่
ตอบ ได้ เนือ่ งจากเด็กนักเรียนดังกล่าวได้ลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน และมีผล
การเรียนของเด็กทุกคนเก็บไว้เป็นหลักฐานอยูแ่ ล้ว
10. เด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่มีความสามารถทางกีฬา สามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาหรือไม่
ตอบ เด็กนักเรียนไร้สญ
ั ชาติสามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนได้
(ระเบียบสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน พ.ศ. 2550
ฯลฯ
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษาทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีจ่ ดั การสอน
ในสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา ทัง้ ของรัฐบาลและเอกชน
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียน)
11. หากนักเรียนทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 12 ปีขน้ึ ไป ซึง่ ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ซึง่ มีเป็นจำนวนมาก
ในจังหวัดสมุทรสาคร หากทางโรงเรียนต้องการให้ทาง กศน. ช่วยจัดทำหลักสูตรให้กับเด็กกลุ่มนี้
จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และผูใ้ ดควรเป็นผูอ้ นุมตั ผิ ลการศึกษา
ตอบ สามารถทำได้โดย โรงเรียนจะต้องทำบันทึกความเข้าใจเพือ่ ขอความร่วมมือและแบ่งภารกิจ
กับ กศน. ในพืน้ ที่ ผูอ้ นุมตั ผิ ลการศึกษา คือ หน่วยงานทีเ่ ด็กลงทะเบียนเรียน
12. นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการเรื่อง
กูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา (กยศ.) ได้เพราะผิดระเบียบของ กยศ. จะมีทางแก้อย่างไร
ตอบ พระราชบัญญัตกิ องทุนกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2546 กำหนดคุณสมบัตขิ อง
ผูก้ ยู้ มื ในข้อ 1 ว่าจะต้องมีสญ
ั ชาติไทย การแก้ไขจึงต้องทำในระดับนโยบาย และกระทรวงการคลัง
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13. บุตรของแรงงานต่างด้าว เด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ ไม่มีข้อมูลเอกสารอย่างใดเลย และไม่มี
ผูป้ กครอง ไม่ทราบวัน เดือน ปีเกิด จะรับเข้าเรียนได้หรือไม่
ตอบ บุตรของแรงงานต่างด้าว เด็กเร่รอ่ น ไม่มขี อ้ มูลเอกสารใด ๆ เลย ถือเป็นบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย มีสทิ ธิเรียนอย่างเสมอภาคกับผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย กรณีไม่มเี อกสารใด ๆ เลย
และไม่มีพ่อแม่หรือไม่มีผู้ปกครอง ให้องค์กรเอกชนทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะนำมาลง
หลักฐานทางการศึกษา หากไม่มอี งค์กรเอกชนให้ (เจ้าหน้าทีส่ ถานศึกษา) ซักถามประวัตบิ คุ คลผูม้ าสมัครเรียน
หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นหลักฐานที่จะนำมาลง
หลักฐานการศึกษา
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ..... (การจัด
การศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
ฯลฯ
เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ซึง่ เดิมเคยจำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุม่ บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทกุ คนทีอ่ าศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นผูท้ ห่ี นีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่
ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นมีความเข้าใจ
มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ประเทศไทยเพือ่ การเสริมสร้างความมัน่ คงของชาติในระยะยาวต่อไป)
ระเบียบกระทรวงการศึกษาการว่าด้วยหลักฐานในการรับ นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
ฯลฯ
ข้อ 5 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฏหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา
ข้อ 6 การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ตามลำดับเพือ่ นำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) สูตบิ ตั ร
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการการกำหนดให้ใช้ได้
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัตบิ คุ คล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานทีจ่ ะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
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(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนำมาลง
หลักฐานทางการศึกษา
14. นักเรียน นักศึกษาสามารถออกนอกเขตควบคุมเพื่อไปร่วมกิจกรรมทางการศึกษา หรือ
ไปศึกษาต่อในสถานศึกษาอืน่ จะทำได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ สามารถขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว ตามแนวทางปฏิบัติในการ
อนุญาตออกนอกเขตควบคุมชั่วคราวเพื่อเข้าการศึกษาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล
ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.4/ว 795 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้นักเรียน
นักศึกษาทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยสามารถออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมเป็นการชัว่ คราว
เพือ่ รับการศึกษาได้เท่าระยะเวลาของหลักสูตรได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็นครัง้ ๆ ไป) (ดูผนวก ค หน้า 127)
15. ในกรณีที่สถานที่เรียนและครูไม่เพียงพอที่จะรับเด็กไร้สัญชาติหรือเด็กที่ไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรเข้าเรียนเพิม่ จะทำอย่างไร
ตอบ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอัตราจากหน่วยงานต้นสังกัด และขอรับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ ำงานเกีย่ วข้องกับเด็กไร้สญ
ั ชาติในพืน้ ที่
16. หากสถานศึกษาบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการ
รับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 จะทำอย่างไร
ตอบ สถานศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 หากไม่ปฏิบตั ถิ อื เป็นการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .....(การจัด
การศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของเด็ก เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวง
คมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภากาชาดไทย รับไปพิจารณาดำเนินการออกระเบียบ
ให้สอดคล้องกับร่างระเบียบฯ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
ฯลฯ
ข้อ 4 สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กประถมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบันมหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือ
มีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
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ข้อ 5 ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฏหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา
ข้อ 6 การรับนักเรียน นักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษา
เรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ตามลำดับเพือ่ นำมาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) สูตบิ ตั ร
(2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทีท่ างราชการจัดทำขึน้ ในลักษณะเดียวกัน
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสาร
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน
ทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลสมัครเรียนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนำมาลง
หลักฐานการศึกษา)
17. สิทธิของเด็กที่สามารถเข้าเรียนนั้นรวมไปถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยหรือไม่
ตอบ กรณีเด็กลงทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนใดย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนัน้
ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมภายในหรือนอกโรงเรียน
18. การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. นัน้ โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จะใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกับโรงเรียน
ปกติทว่ั ไปหรือไม่
ตอบ โดยหลักแล้วต้องมีการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน
19. โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาให้กบั เด็กกลุม่ นีส้ ามารถทีจ่ ะใช้วธิ กี ารจัดการศึกษา ทัง้ 3 แบบ คือ
เรียนในระบบโรงเรียน นอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนเดียวกันได้หรือไม่
ตอบ ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม และความเหมาะสมของโรงเรียน เป็นไปตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
20. การแจกจ่าย อาหารเสริม (นม) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้นักเรียน
ดืม่ นมทุกวัน วันละ 1 ครัง้ ต่อวันนัน้ นักเรียนทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย มีสทิ ธิเท่า
เด็กไทยหรือไม่ หากกรณีงบประมาณไม่พอ จะต้องรอให้เด็กไทยได้รับก่อน และที่เหลือค่อยจัดสรร
ให้กบั เด็กไม่มหี ลักฐานทางทะเบียนหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยหรือไม่
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ตอบ ได้ หากการสนับสนุนนัน้ มาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเด็กทีล่ งทะเบียนของโรงเรียนนัน้
ทุกคนมีสิทธิได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกัน ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ แต่หากเป็นการดำเนินการของ อบต.
ก็อาจต้องดูนโยบายของ อบต. นัน้ ๆ
21. ในการจัดการศึกษาให้เด็กที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นั้น หากทางโรงเรียนต้องการปรับ
พืน้ ฐานทางภาษาไทยให้นกั เรียนสามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ หากจะมีการจ้างครูทเ่ี ป็นแรงงานข้ามชาติ
มาทำงาน ทีพ่ ดู ไทยได้ แต่ไม่มวี ฒ
ุ ปิ ริญญาตรี จะทำได้หรือไม่
ตอบ สามรถทำได้ในรูปของวิทยากร หรือครูจ้างสอนพิเศษที่ไม่ต้องอยู่ในเงื่อนไขต้องมีวุฒิ
หรือใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
22. การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551
ในระดับประถมศึกษานั้นจะมีการสอนภาษาเดิมของนักเรียน เช่น การสนทนาและการเขียนภาษาถิ่น
ของเด็ก นอกเหนือจากเวลาทีห่ ลักสูตรกำหนดได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำได้ในรูปของหลักสูตรสถานศึกษา หรือกิจกรรมเสริม หรือสาระเพิ่มเติมตามที่
โรงเรียนเห็นสมควร และตามสภาพของนักเรียน
23. กรณีที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติจัดการศึกษากันเอง จะเป็นในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เขาอาศัยอยู่
หรือรวมกลุม่ กันจัดการศึกษาให้กบั เด็กตัง้ แต่ 3-5 ปี ในวัดต่าง ๆ นัน้ ทำได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำได้ การจัดการศึกษาโดยบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือชุมชนเป็นสิทธิพื้นฐาน
ทีร่ ฐั ต้องให้การคุม้ ครองและสนับสนุน
24. กรณีนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี จะครอบคลุมถึงเด็กกลุม่ นีห้ รือไม่อย่างไร
ตอบ ครอบคลุม
“คำว่า ฟรี 15 ปี คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับ
ทัง้ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล
ค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือมากขึน้ โดยผูป้ กครองจ่ายลดลงจาก
ร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิไม่รับเงินสนับสนุนจะมีใบประกาศเกียรติคุณให้
โดยเงินจำนวนนีจ้ ะนำไปพัฒนาโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสพัฒนาถึง 600 โรงเรียนทัว่ ประเทศ”3
25. การจัดสรรค่าใช้จา่ ยรายหัวให้กบั เด็กทีไ่ ร้สญ
ั ชาติ หรือไร้สถานะทางทะเบียนกลุม่ นีม้ วี ธิ กี าร
อย่างไร และการออกเลขประจำตัว 13 หลักนัน้ มีแนวปฏิบตั อิ ย่างไร
ตอบ การจัดสรรค่าใช้จา่ ยรายหัวของเด็กไร้สญ
ั ชาติ หรือไร้สถานะทางทะเบียน หากขึน้ ทะเบียน
เป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้วสามารถเบิกจ่ายได้เท่ากับเด็กไทยทุกคน ส่วนการลงเลขประจำตัวให้ดำเนินการ
ตามทีส่ ำนักทะเบียนกลางกำหนด
นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์, รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ, จากคูม่ อื ประชาชน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ, หน้า 4.
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หมวด 3 การพัฒนาสถานะทางกฎหมายและการคุม้ ครองสิทธิ
ของนักเรียนนักศึกษาในความดูแลของสถานศึกษา
26. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยซึ่งไม่มีหลักฐานเอกสารใด ๆ เลย
จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ตอบ 1. ผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทยสามารถ
จดทะเบียนการเกิดและได้สตู บิ ตั รทุกคน
(พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 20 และหนังสือสัง่ การ
ที่ มท 0309.1/ว 8 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552: เรื่อง การแจ้งการเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติ
สำหรับคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
2. ผูท้ ม่ี สี ญ
ั ชาติไทยแต่ไม่มหี ลักฐานเอกสารสามารถใช้พยานบุคคลมายืนยันเพือ่ เพิม่ ชือ่
เข้าในระบบทะเบียนราษฎรในฐานะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยได้
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 97)
27. กรณีที่นักเรียนเคยเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นมาก่อนและไม่มีหลักฐานใด ๆ เลยแม้แต่
หลักฐานทางการศึกษา จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้ดำเนินการบันทึกใหม่ในโรงเรียนปัจจุบัน โดยดำเนินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 6
28. มีระเบียบใดบ้างทีส่ ามารถใช้อา้ งอิงในการออกบัตรประจำตัวนักเรียน
ตอบ การออกบัตรนักเรียนนัน้ สามารถทำได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการทำบัตร
ประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2534 นอกจากนีส้ ถานศึกษายังถือเป็นนิตบิ คุ คล สามารถออกใบประกาศ
และใบรับรองต่าง ๆ ได้ ดังนัน้ การออกบัตรประจำตัวนักเรียนจึงสามารถทำได้เช่นเดียวกัน
29. หลักฐานทางการศึกษาเป็นเอกสารทางราชการหรือไม่
ตอบ เป็นเอกสารราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
30. กรณีการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษานัน้ เนือ่ งจากในการศึกษาในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ นี้ มีลกั ษณะแข่งขัน
และเด็กทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยบางคนก็ไม่มโี อกาสได้รบั การศึกษาอย่างนี้ หากมีการให้เด็กทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติได้เข้าเรียนได้นน้ั จะมีผลกระทบกับงบประมาณของประเทศหรือไม่ นอกจากนีก้ ารเปิดโอกาส
ดังกล่าวโดยไม่มีการกำหนดกลุ่มที่ชัดเจนจะทำให้เกิดการฉวยโอกาส และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศหรือไม่
ตอบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ...... (การจัด
การศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
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ฯลฯ
เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ซึง่ เดิมเคยจำกัดไว้ให้เฉพาะบางกลุม่ บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทกุ คนทีอ่ าศัยในประเทศสามารถ
เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ยกเว้นผูท้ ห่ี นีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่
ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็ก และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นมีความเข้าใจ
มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ประเทศไทยเพือ่ การเสริมสร้างความมัน่ คงของชาติในระยะยาวต่อไป
31. ควรมีการแนะแนวการศึกษาแก่เด็กอย่างไร เช่น การศึกษาต่อ และการทำงานเมือ่ จบการศึกษา
ตอบ ควรแนะนำว่าเด็กว่าเด็กสามารถศึกษาต่อได้จนถึงระดับสูงสุด คือระดับปริญญาเอก และ
สามารถทำงานตามวุฒกิ ารศึกษาทีจ่ บได้ (ยกเว้นงานบางประเภททีร่ ะบุไว้วา่ ต้องมีสญ
ั ชาติไทย)
32. หากพบปัญหาในการเลือกปฏิบตั จิ ากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐทีม่ ผี ลกระทบกับสิทธิตา่ ง ๆ
ของนักเรียน นักศึกษาในความดูแลจะทำอย่างไร
ตอบ ให้ปรึกษาหรือร้องเรียนได้ท่ี
1) สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2628-6398-9 โทรสาร 0-2628-6397
www. moe.go.th
2) คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผูพ้ ลัดถิน่ สภาทนายความ
7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2282-9906
www.statelessperson.com
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ด่วนมาก
ที่ กต 0304/7359

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400

27 พฤษภาคม 2548
เรือ่ ง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. ......
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0503/ว (ล) 3395 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือส่วนอืน่ ทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับร่างระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .....
ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว
เห็นด้วยกับกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยให้เข้าเรียนได้ทกุ ระดับ ทุกประเภทการศึกษา และในทุกพืน้ ทีก่ ารศึกษา ยกเว้นกลุม่ ผูห้ นีภยั
จากการสู้รบในศูนย์พื้นที่พักพิง และบุคคลในความห่วงใย (POC) ในความดูแลของ UNHCR โดยเห็นควร
จัดสรรงบประมาณเป็นรายหัว ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอัตราเดียวกับ
ค่าใช้จา่ ยรายหัวทีจ่ ดั สรรให้เด็กไทย
สำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของครอบครัวผู้หนีภัยการสู้รบ ซึ่งพำนักอยู่ใน
พืน้ ทีพ่ กั พิงนัน้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นด้วยทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจะจัดการศึกษาให้ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากการอนุญาตให้ผู้หนีภัยการสู้รบพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการให้พักพิงชั่วคราว โดยมีเจตนารมณ์
ให้มีการดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทางในโอกาสแรกที่สถานการณ์เอื้ออำนวย ดังนั้น จึงควรเน้นการจัด
การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับสภาพเงือ่ นไขในพืน้ ทีแ่ ละความจำเป็น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกันตธีร์ ศุภมงคล)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กองสัญชาติและนิตกิ รณ์
โทร. 02-575-1057 , โทรสาร 02-575-1054
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ด่วนที่สุด
ที่ รง 0204.1/134

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
17 มกราคม 2548

เรือ่ ง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานเสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ความละเอียด
แจ้งแล้ว นัน้
กระทรวงแรงงานได้พจิ ารณาประเด็นต่าง ๆ แล้ว เห็นด้วยกับการขยายโอกาสการศึกษา
สำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ปรากฎในร่างระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ ซึ่งตามหลักมนุษยธรรมสากลและสิทธิมนุษยธรรมแล้วเห็นว่าควรให้โอกาสแก่
บุคคลเหล่านีไ้ ด้ และยังเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การสร้างความเข้าใจและการอยูร่ ว่ มกันกับคนไทยอีกด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไรวรรณ เทียนทอง)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุม่ พัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 0-2232-1287 , 1158
โทรสาร 0-2232-1290

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

113

ด่วนมาก
ที่ นร 0804/9622

สำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
30 ธันวาคม 2547
เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547

ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็น
ต่อกรณีข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง นัน้
สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งกำหนดแนวทางและระเบียบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ รวมทั้งการขยายโอกาสและสิทธิให้แก่บุคคล
ทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพืน้ ที่
การศึกษา โดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลเป้าหมายดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและส่วนหนึ่ง
มีสถานะเป็นบุคคลเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรืออยูร่ ะหว่างกระบวนการยืน่ คำร้องเพือ่ พิสจู น์และรับรอง
สถานะ ซึง่ ยังมีความจำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมดูแลให้อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนด ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการจึงควรประสาน
กับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพือ่ ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุม
กลุม่ คนดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการอนุญาตให้ออกนอกพืน้ ทีแ่ ละการจัดทำฐานทะเบียนประวัตบิ คุ คล
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงโดยรวม นอกจากนี้การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่กลุ่มคนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นภาระและกระทบ
ต่อคนไทย และควรมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้แนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษา
ดังกล่าวเป็นปัจจัยดึงดูดหรือสร้างความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นอันจะเป็นเหตุให้มกี ารลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมากขึน้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สำนักความมัน่ คงกิจการภายในประเทศ
โทร. 0-2629-8000 ต่อ 3705
โทรสาร 0-2629-8058
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(วินยั ภัททิยกุล)
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
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ด่วนที่สุด
ที่ กห 0207/172

กระทรวงกลาโหม
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200
25 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการขอให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการจัดทำ
ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในประเด็นหลัก 4 ประเด็น เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
รายละเอียดตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง นัน้
กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้ว ดังนี้
1. เห็นด้วยกับการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ โดยมีข้อสังเกต
เพิม่ เติม ดังนี้
1.1 การดำเนินการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในเรื่องของความปลอดภัย อาทิ
กรณีโรงเรียนมีทต่ี ง้ั อยูใ่ นพืน้ ทีห่ น่วยทหาร เช่น โรงเรียนสัตหีบ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องกองทัพเรือ จึงควรกำหนด
ให้มีข้อยกเว้นการรับเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในหน่วยที่มีข้อจำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย
และมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
1.2 การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ควรพิ จ ารณาจั ด ชั ่ ว โมงการสอนเพิ ่ ม เติ ม เป็ น
กรณีพเิ ศษเพือ่ เสริมสร้างทัศนคติ แนวความคิด รวมทัง้ ปลูกฝังอุดมการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยทีเ่ ป็น
แผ่นดินทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.3 การขยายโอกาสทางการศึกษาในทางปฏิบัติภาครัฐควรจะต้องจัดการศึกษาให้แก่
เด็กไทยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก่อน หากครบถ้วนสมบูรณ์และมีงบประมาณเพียงพอ
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมก็จะสามารถกระทำได้
2. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาในอัตราเดียวกันกับ
นักเรียนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยมีความเหมาะสม
3. การจัดทำฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) เพื่อจำแนกสถานะ รวมทั้งมาตรการ
ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบตั ิ นับว่าเป็นสิง่ จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม รวมทัง้
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ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์รว่ มกันอย่างเป็นรูปธรรม
4. การจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทีห่ นีภยั จากการสูร้ บ เป็นสิง่ ทีส่ มควรดำเนินการ
ตามหลักมนุษยธรรม โดยควรพิจารณาจัดชัว่ โมงการสอนเพิม่ เติมเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ เสริมสร้างทัศนคติแนวความคิด
รวมทัง้ ปลูกฝังอุดมการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยทีเ่ ป็นแผ่นดินทีอ่ ยูอ่ าศัย
จึงเรียนมาเพือ่ กรุณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก
(สัมพันธ์ บุญญานันต์)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
โทร. 0-2222-8159
โทรสาร 0-2226-1839
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ด่วนมาก
ที่ มท 0308.4/1368

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
9 กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้
กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. กรณีการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย นัน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการ
รับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 กับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... นั้น ตามหลักการเดิม
และหลักการใหม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับนักเรียน นักศึกษา กล่าวคือ ในตัวระเบียบเดิม
ให้จัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยตามกลุ่มชนชาติ (ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้ว)
แต่ในระเบียบใหม่นั้นเปิดเป็นกรณีทั่วไปให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเรียนได้ แต่ยังมีข้อยกเว้น
เฉพาะกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงและบุคคลในความห่วงใย (POC) ที่จะจัดการศึกษา
ให้เฉพาะในศูนย์เท่ากับเป็นการเปิดกว้างให้คนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง เนือ่ งจากเหตุผล
ที่ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและทำให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน คนที่ได้รับการศึกษา
ย่อมสื่อสารทำความเข้าใจกันได้ และการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ การสร้างสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดีต่อกันของทุกคนในชาติ อันเป็น
ประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ
ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่แยกประเด็นกับเรื่องการให้สถานะบุคคล อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักการ
“Education For All” แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปวงชนและหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ซึง่ ประเทศไทยเป็นภาคีดว้ ย จึงเห็นด้วยกับการขยายการศึกษาดังกล่าว
2. กรณีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในความดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
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การศึกษาเอกชน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 1,269 คน ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราเดียวกับ
นักเรียนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย โดยจะต้องใช้งบประมาณเพิม่ ขึน้ ประมาณ 6.5 ล้านบาทนัน้ เมือ่ กระทรวงมหาดไทย
เห็นด้วยกับการขยายการศึกษาตามข้อ 1 แล้ว งบประมาณเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้แต่ตอ้ งอยูบ่ นฐาน
ที่ไม่สร้างภาระให้กับงบประมาณของประเทศมากนัก หากเกิดมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ก็ควรมีการ
บริหารจัดการทีเ่ หมาะสมในอนาคต
3. สำหรับการจัดทำฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย และอำนวยความสะดวกให้กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การศึกษาตามร่างระเบียบดังกล่าว
เดินทางออกไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็นครัง้ คราว ยกเว้นผูห้ นีภยั
จากการสูร้ บและบุคคลในความห่วงใย (POC) เห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวเกีย่ วข้องกับสิทธิทอ่ี าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
จากการจัดทำฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) จะเท่ากับเป็นการยอมรับถึงสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกต้องด้วย ซึง่ ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับการทีจ่ ะ
ควบคุมบุคคลเหล่านีก้ ฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้วางหลักการไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ความจำเป็นของความมัน่ คงของชาติ
จึงควรนำเข้าหารือกับสำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติในโอกาสต่อไปก่อน
4. กรณีทก่ี ระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมแก่เด็กและเยาวชนทีห่ นีภยั
จากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นั้นถือว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุก
เพื่อจะทำให้รัฐสามารถกำหนดหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลเหล่านี้ที่มีอยู่ในประเทศไทยตาม
แนวทางทีร่ ฐั กำหนดจึงเห็นชอบด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายโภคิน พลกุล)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักกิจกรรมความมัน่ คงภายใน
โทร./โทรสาร 0-2223-6740
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ด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.6/7070

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
25 เมษายน 2548

เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. ....
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0503/ว (ล) 3395 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
ตามที่ขอให้เสนอความเห็นกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... และแนวทางปฏิบตั ิ
การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย นัน้
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการตามทีเ่ สนอ แต่เนือ่ งจากสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถานศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ
ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการยังไม่สามารถประมาณการวงเงินงบประมาณได้ ดังนัน้ การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
เป็นค่าใช้จา่ ยรายหัวให้แก่กลุม่ บุคคลดังกล่าว จึงควรเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุม่ กฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
โทร. 0-2273-9573
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ด่วนที่สุด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรงั สิต
เขตจตุจกั ร กทม. 10900

ที่ พม 0207/1163

12 มกราคม 2548
เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่อง การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยมาเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นัน้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
1.เห็นด้วยกับร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่มีการแบ่งแยก ทั้งยังเป็นการเอื้อให้นำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสไปปฏิบัติ
2.สำหรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาขอให้
พิจารณาประเด็นการเข้าถึงทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรอรรถ กลิน่ ประทุม)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร./โทรสาร 0-2612-8841, 0-2612-8718

120

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

ด่วนมาก
ที่ นร 0706/5610

สำนักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กรุงเทฑฯ 10400
31 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น เรือ่ ง การจัด
การศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เพือ่ รวบรวมในการนำเสนอคณะรัฐมนตรี
สำหรับการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในประเด็นหลัก
4 ประเด็น ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้
1. การขยายโอกาสทางการศึกษาดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุก ๆ คน
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา และครอบคลุม
ถึงเด็กทีไ่ ม่มที ะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย โดยหลักการแล้วเป็นเรือ่ งทีด่ แี ละเป็นการสร้างความเสมอภาค
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว อันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ การเปิดโอกาสกว้างควรจะต้องควบคุมและตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งจำนวนคน
ความต้องการในอนาคต ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทีม่ สี ว่ นในการจัดการศึกษา เพือ่ การวางแผนการจัดการศึกษา
โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คง
ของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
2. การเปิ ด โอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ บ ุ ค คลที ่ ไ ม่ ม ี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ ม ี
สัญชาติไทย ควรกำหนดขอบเขตเฉพาะบุคคลทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียนเท่านัน้ ซึง่ ในปัจจุบนั กลุม่ บุคคลดังกล่าว สามารถ
เข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2535 และขณะนีม้ จี ำนวนประมาณ
50,000 คน ที่รัฐได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสรรงบประมาณผ่านไปทางสถานศึกษาของรัฐอยูแ่ ล้ว แต่เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนไทยที่จัดอยู่ในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะจัดให้ได้คุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง
ประกอบกับงบประมาณของประเทศมีจำนวนจำกัดและมีภาระข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายตามกฎหมายอีกมาก
หากรัฐต้องดำเนินการให้การศึกษาแก่บคุ คลดังกล่าว เพือ่ สร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีตอ่ กันของ
ทุกคนในชาติ อันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของชาตินน้ั
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ก็เห็นควรที่จะสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาเฉพาะสถานศึกษาของรัฐเท่านั้น สำหรับสถานศึกษาของเอกชน
ที่รับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าศึกษาในปัจจุบัน จำนวน 1,269 คน
ซึง่ ผูป้ กครองมีฐานะเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยอยูแ่ ล้ว เห็นสมควรให้ผปู้ กครองยังคงรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
เช่นเดิม
3. เพื่อประโยชน์ต่อการจำแนกสถานะ รวมทั้งอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้เด็ก
และเยาวชนทีม่ ขี อ้ กำหนด ระเบียบปฏิบตั ิ หรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสามารถเดินทาง
ไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา สำหรับกรณีบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) โดยคำนึงถึงประโยชน์
ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศด้วย
4. การที่กระทรวงศึกษาธิการขอจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่หนีภัย
จากการสู้รบ ขอเรียนว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้นจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย หากเห็นความจำเป็นในการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
ควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545 โดยคำนึงถึงหลักประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒพิ นั ธุ์ วิชยั รัตน์)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงบประมาณ
สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1
โทร. 0-2273-9266-80 ต่อ 1305
โทรสาร 0-2273-9928

122

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

ที่ ตช 0024.552/203

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1279 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
18 มกราคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/6030 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547
ตามหนังสือที่อ้างถึง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพิจารณาและมีความเห็น
สอดคล้องกับแนวทาง รายละเอียด การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้สรุปนำเรียนเสนอ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลตำรวจตรี เธียรชัย เอีย่ มรักษา
(เธียรชัย เอีย่ มรักษา)
รองผูบ้ ญ
ั ชาการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูบ้ ญ
ั ชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

แผนก 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดน
โทร. 0-2279-9520-34 ต่อ 353
โทรสาร 0-2279-9520-34 ต่อ 336
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/ว 60

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท. 12150
13 พฤษภาคม 2551

เรื่อง การสำรวจจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มเด็กและบุคคลที่กำลังศึกษา
อยูใ่ นสถานศึกษา
เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 23 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
ตามที่สำนักทะเบียนกลางแจ้งให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำรวจจำนวน
เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2550 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและยังไม่ได้รับ
การสำรวจจัดทำทะเบียนบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน รวมทัง้ เด็กนักเรียนทีม่ หี ลักฐานทางทะเบียนเป็นบุคคล
ประเภท 00 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนและออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับ
เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 แต่เนื่องจากในปีดังกล่าวมีภารกิจสำคัญที่สำนักทะเบียนจะต้องดำเนินการ
ในเรื่องการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ทำให้ยงั ไม่ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว ความละเอียดแจ้งอยูแ่ ล้ว นัน้
สำนั ก ทะเบี ย นกลางพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื ่ อ ให้ ก ารสำรวจจั ด ทำทะเบี ย นสำหรั บ บุ ค คล
ทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนกลุม่ เด็กและบุคคลทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียน
ท้องถิน่ ทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
1. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นประสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียนและ
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพืน้ ทีส่ ำนักทะเบียน ขอให้สำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาเล่าเรียน รวมถึง
ผูท้ เ่ี ข้าเรียนในปีการศึกษา 2551 ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร ไม่มเี ลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก ว่ามีจำนวนเท่าใด และมีเด็กนักเรียน นักศึกษาทีม่ เี ลขประจำตัวประชาชน 2 หลักแรกเป็นเลข 00
จำนวนเท่าใด เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวแล้วให้นายทะเบียนนำแบบสำรวจ (แบบ 89) และใบตอบรับ (แบบ 89/1)
ไปประสานขอความร่วมมือโรงเรียนและสถานศึกษาให้ทำการกรอกรายละเอียดของนักเรียน นักศึกษา
แต่ละคนตามจำนวนทีส่ ำรวจไว้ โดยกรณีของนักเรียนทีม่ เี ลขประจำตัวประชาชนขึน้ ต้นด้วยเลข 00 ให้บนั ทึก
เลขประจำตัวประชาชนดังกล่าวไว้ในแบบ 89 หน้า 2 ส่วนที่ 1 ตรงข้อ 3 มีเอกสาร (ระบุ) จากนัน้ ให้รวบรวม
แบบ 89 ทีก่ รอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วส่งคืนสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิน่ เพือ่ บันทึกข้อมูล
ตามแบบ 89 จัดทำทะเบียนประวัตไิ ว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอ่ ไป
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2. เมื่อสำนักทะเบียนได้รับแบบ 89 จากโรงเรียนและสถานศึกษาแล้ว ให้คัดแยกแบบ 89
ของเด็กนักเรียน นักศึกษาทีม่ เี ลขประจำตัวประชาชน 00 ส่งให้สำนักทะเบียนกลางตรวจสอบว่าเป็นกลุม่ แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะได้พิจารณาแก้ไขเลขประจำตัว
ประชาชนให้ถกู ต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนแบบ 89 ของเด็กนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มเี ลขประจำตัวประชาชน
ให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนประวัตใิ นระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ วิธกี ารสำรวจ การกรอกแบบพิมพ์
การออกใบตอบรับ การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในแบบ 89 การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของ
สำนักทะเบียน การออกใบแสดงผลการตรวจสอบรายการบุคคลตามแบบ 89/2 การจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละ
การกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการสำรวจจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0309.1/ว 36 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 และหนังสือ
ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0209.1/ว 37 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2548
3. ระยะเวลาสำรวจและจัดทำแบบ 89 กำหนดให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน
2551 ส่วนการบันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนประวัตฯิ กำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และ
การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนกลุม่ เด็กนักเรียน นักศึกษา กำหนดให้ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-14 กันยายน 2551 โดยในการจัดทำบัตรประจำตัวฯ นัน้ ให้สำนักทะเบียนอำเภอและ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งประสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียนและสถานศึกษาให้นำเด็กนักเรียน นักศึกษา
ทีไ่ ด้จดั ทำทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 ทัง้ ทีด่ ำเนินการจัดทำทะเบียนไว้ในปีทผ่ี า่ นมาและทีไ่ ด้รบั การดำเนินการ
ในปีน้ี และยังไม่ได้จดั ทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนทุกคนมาถ่ายรูป พิมพ์ลายนิว้ มือ
และจัดทำเอกสารแสดงตน โดยกำหนดให้ดำเนินการทีส่ ำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิน่ ทีม่ รี ะบบ
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ ให้สำนักทะเบียนแต่ละแห่งกำหนดแผนงานและ
ระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดจะดำเนินการในวันเวลาใด โดยไม่ให้กระทบ
ต่อการบริการประชาชนตามภาวะปกติแล้วแจ้งแผนงานให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาทราบโดยให้ระบุ
ประเภทหลักฐานทีเ่ ด็กนักเรียนจะต้องนำมาแสดงต่อนายทะเบียนไปพร้อมด้วย
4. ในการถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ และจัดทำบัตรประจำตัว ให้นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเรียกตรวจหลักฐานใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(แบบ 89/1) ตามทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ำรวจออกให้กบั เด็กนักเรียน นักศึกษาทุกรายเพือ่ พิสจู น์ตวั บุคคลว่าผูท้ จ่ี ะทำบัตร
ให้นน้ั เป็นบุคคลเดียวกับผูท้ จ่ี ดั ทำทะเบียนประวัตไิ ว้จริง สำหรับกรณีเด็กทีแ่ บบ 89/1 ชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย
ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้นายทะเบียนตรวจสอบจากแบบสำรวจ (แบบ 89) ที่สำนักทะเบียน
เก็บรักษาไว้ ส่วนกรณีเด็กทีส่ ำรวจและจัดทำทะเบียนประวัตไิ ว้ทส่ี ำนักทะเบียนอืน่ และทำใบตอบรับการสำรวจ
ตามแบบ 89/1 ชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎรของสำนักทะเบียนและสอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยให้ครูหรืออาจารย์
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานัน้ เป็นผูร้ บั รองแล้วจึงดำเนินการให้
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5. ให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนัก
ทะเบียนจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพือ่ รวบรวมและสรุปผลแจ้งสำนักทะเบียนกลาง
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยครั้งแรกให้รายงานจำนวนเด็กนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภท 0 ส่วนรายงานครั้งที่สองให้รายงาน
จำนวนเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทั้งนี้ ให้แยก
ข้อมูลเป็นรายสำนักทะเบียน
อนึ่ง เพื่อให้การสำรวจจัดทำทะเบียนและเอกสารแสดงตนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนดังกล่าวข้างต้นดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากการร้องเรียนและเรียกรับผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนโดยมิชอบ จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครสั่งกำชับ
นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทุกคนให้กำกับดูแล ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มิให้มีการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติหรือการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับ
บุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุม่ เป้าหมายและการทุจริตในลักษณะอืน่ ได้เป็นอันขาด รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ
ให้ทั่วถึงทางสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในพื้นที่และการติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ชุมชนและสำนัก
ทะเบียนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้กับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนกลุ่มเป้าหมายไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากปรากฏ
เรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ (รวมถึงเจ้าหน้าที่สำรวจ) กระทำหรือร่วมกระทำการทุจริต หรือเรียกร้อง
ผลประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และดำเนินการ
ทางวินยั และอาญาโดยเฉียบขาด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชยั ศรีขวัญ)
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314
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ด่วนมาก
ที่ มท 0308.4/ว 795

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200
7 มีนาคม 2550

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียน
นักศึกษาทีเ่ ป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทยเดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชัว่ คราว เพือ่ รับการศึกษา
ในสถานศึกษา
เรียน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ล) 8990 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
เรือ่ ง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
เดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชัว่ คราว เพือ่ รับการศึกษาในสถานศึกษา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 อนุมัติหลักการร่างระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. .... (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) ตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กรับไปพิจารณาดำเนินการ
ออกระเบียบให้สอดคล้องกับร่างระเบียบดังกล่าว รวมถึงให้กระทรวงมหาดไทยอนุญาตและอำนวยความสะดวก
ให้เด็กและเยาวชนที่มีข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติหรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย สามารถ
เดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนัน้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตเป็นครัง้ คราว ยกเว้น
ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บและบุคคลในความห่วงใยรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขา้ งต้น กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผูแ้ ทนหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตออกนอกเขตควบคุม
เป็นการชัว่ คราว เพือ่ รับการศึกษาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย พ.ศ. ....
เมือ่ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 โดยทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการในการจัดทำและประกาศ
ใช้ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร ประกอบกับ
เป็นช่วงเวลาทีส่ ถานศึกษาใกล้จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในภาคการศึกษาใหม่ ทีป่ ระชุมจึงได้เห็นชอบ
ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการอนุญาตให้นกั เรียน นักศึกษาทีเ่ ป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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เดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติ
ไปพลางก่อนทีร่ า่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จะประกาศใช้ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จดั ทำแนวทาง
ปฏิบตั ฯิ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและขอให้แจ้งอำเภอ/กิง่ อำเภอทราบและถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรอรรถ ทองนิรมล)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านกิจการความมัน่ คงภายใน

กรมการปกครอง
สำนักกิจการความมัน่ คงภายใน
โทร./โทรสาร 0-2223-6740
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แนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุญาตออกนอกเขตควบคุมชัว่ คราว
เพือ่ เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
-----------------------------ในการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้แก่ 1) นักเรียน นักศึกษา
ทีเ่ ป็นบุตรของชนกลุม่ น้อยและไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัวไว้แล้ว และ 2) นักเรียน
นักศึกษาทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ ไม่ใช่บตุ รชนกลุม่ น้อยตาม 1) รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคล
ทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน และได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัวตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง
ทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ยกเว้นแรงงานต่างด้าว ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามแนวทาง ดังนี้
1. การยืน่ คำร้อง
1) กรณี ม ี ภ ู ม ิ ล ำเนาอยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ให้ ย ื ่ น คำร้ อ งตามแบบที ่ ก ำหนดข้ า งท้ า ยนี ้
ต่อกรมการปกครอง (สำนักกิจการความมัน่ คงภายใน) กระทรวงมหาดไทย หากมีภมู ลิ ำเนาอยูใ่ นเขตจังหวัดอืน่
ให้ยื่นคำร้องต่อที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนา โดยแจ้งสถานที่ที่จะประสงค์
ขอเดินทางไปศึกษา ชื่อสถานศึกษา ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาที่ขออนุญาต
และสถานทีท่ พ่ี กั อาศัยระหว่างศึกษาต้องระบุให้ชดั เจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการยืน่ คำร้อง ดังนี้
1.1) สำเนาทะเบียนประวัตหิ รือบัตรประจำตัว
1.2) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
1.3) รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
1.4) หลักฐานทางการศึกษาอืน่ ๆ (ถ้ามี)
2) ขออนุญาตออกนอกเขตอำเภอ/กิง่ อำเภอให้ยน่ื ก่อนกำหนดวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทำการ
3) ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นก่อนกำหนดวันเดินทางไม่น้อยกว่า
10 วันทำการ
2. การอนุญาตให้ออกนอกเขต
1) ออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายเป็นผูอ้ นุญาต
2) ออกนอกเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ ให้นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
เป็นผูอ้ นุญาต
3) ออกนอกเขตจังหวัด ให้อำเภอเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูอ้ นุญาต
4) ระยะเวลาในการอนุญาต ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมการปกครองมอบหมาย นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้นั้นศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ
เป็นสำคัญ
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5) กรณีจำเป็นและมีเหตุผลพิเศษ ซึง่ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อ 1)-4) ได้ เช่น กรณีขอออกนอก
เขตกรุงเทพมหานคร อำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือจังหวัด เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้นั้นศึกษาตามหลักสูตรให้อธิบดี
กรมการปกครอง หรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำกิง่ อำเภอ
หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แล้วแต่กรณี
6) เมือ่ ได้อนุญาตให้นกั เรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทยออกนอกเขตควบคุมชัว่ คราว
ให้ออกหนังสืออนุญาตตามแบบทีก่ ำหนดข้างท้ายนีใ้ ห้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตนัน้ ๆ และให้จดั ทำสมุดบันทึกควบคุม
การอนุญาตให้ออกนอกเขตฯ ตามแบบที่กำหนดข้างท้ายนี้ไว้ด้วย โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่
ของผูไ้ ด้รบั อนุญาตสถานศึกษา ระยะเวลาทีอ่ นุญาต สถานทีท่ เ่ี ดินทางไปศึกษา สถานทีท่ พ่ี กั อาศัยระหว่างศึกษา
และช่องหมายเหตุสำหรับให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตลงชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือ เมือ่ เดินทางกลับมารายงานตัว
3. การรายงานตัว
1) ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตออกนอกเขตฯ ต้องนำหนังสืออนุญาตและบัตรประจำตัวพกพาติดตัวไปด้วย
เพือ่ แสดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ะหว่างเดินทางออกนอกเขต
2) เมือ่ ไปถึงท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีท่ พ่ี กั อาศัยอยูร่ ะหว่างศึกษา ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตออกนอกเขตฯ
ไปรายงานตัว ดังนี้
2.1) กรณี ท ี ่ พ ั ก อาศั ย อยู ่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาอยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ให้ ไ ปรายงานตั ว ต่ อ
กรมการปกครอง (สำนักกิจการความมั่นคงภายใน) กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.2) กรณีท ี่พักอาศัยอยู่ระหว่างศึกษาอยู่ในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอหรือจังหวัด ให้ไป
รายงานตัวต่อนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำกิง่ อำเภอและสถานีตำรวจภูธรในท้องทีน่ น้ั
3) กรณีที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตฯ เกินกว่า 1 ปี ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตฯ ไปรายงานตัวต่อ
กรมการปกครอง (สำนักกิจการความมัน่ คงภายใน) กระทรวงมหาดไทย หรือนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้า
ประจำกิง่ อำเภอ แล้วแต่กรณี ทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วนั รายงานตัวครัง้ แรก
4) เมื่อได้รับรายงานตัวจากผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตฯ แล้วให้จัดทำสมุดบันทึกควบคุม
การรายงานตัวตามแบบที่กำหนดข้างท้ายไว้ด้วย โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของผู้ได้รับอนุญาต
สถานศึกษา ระยะเวลาทีอ่ นุญาต สถานทีท่ เ่ี ดินทางไปศึกษา สถานทีท่ พ่ี กั อาศัยระหว่างศึกษา กำหนดวันรายงานตัว
และช่องหมายเหตุสำหรับให้ผทู้ ม่ี ารายงานตัวลงชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือ
5) เมื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ให้แจ้ง
ท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างศึกษาเดิมทราบ และให้ท้องที่นั้นออกหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น ๆ ตามแบบที่กำหนดข้างท้ายนี้ เพื่อให้ผู้นั้นนำไปแจ้ง
ท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างศึกษาใหม่ทราบ และให้ท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่าง
ศึกษาเดิมแจ้งท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างศึกษาใหม่ รวมถึงจังหวัดอันเป็นเขตควบคุมของผู้ที่
ได้รบั อนุญาตออกนอกเขตฯ ทราบ ทัง้ นี้ เมือ่ ไปถึงท้องทีอ่ นั เป็นสถานทีท่ พ่ี กั อาศัยอยูร่ ะหว่างศึกษา ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั
อนุญาตออกนอกเขตฯ ไปรายงานตัวตามข้อ 2)
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6) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้อนุญาตให้ออกนอกเขตฯ แล้วให้กลับไปรายงานตัวยังท้องที่ที่ผู้
ได้รบั อนุญาตนัน้ ได้ยน่ื คำร้องขออนุญาตออกนอกเขตฯ ไว้
4. การลงโทษผูฝ้ า่ ฝืน
นักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ด้รบั การจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
หากเดินทางออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือไม่ไปรายงานตัวต่อกรมการปกครอง (สำหรับกิจการ
ความมั่นคงภายใน) กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้ากิง่ อำเภอ และสถานีตำรวจภูธรในท้องที่ เมือ่ ไปถึงสถานทีท่ จ่ี ะประสงค์
ขอเดินทางไปศึกษา หรือเมือ่ เปลีย่ นแปลงสถานทีท่ พ่ี กั อาศัยอยูร่ ะหว่างศึกษาใหม่ และเมือ่ กลับถึงเขตควบคุม
ภายในกำหนดเวลาตามข้ อ 3 1)-6) ให้ ถ ื อ ว่ า เป็ น ผู ้ ห ลบหนี อ อกนอกเขตควบคุ ม โดยไม่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าต
และมีความผิดตามกฎหมาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำข้อมูลของผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั นิ ้ี
มาใช้ประกอบการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายด้วย

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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ติดรูป
หนังสืออนุญาต
ให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
ที่........./...........
วันที.่ ......เดือน...........................พ.ศ. .........
อนุญาตให้.........................................................อายุ..........ปี หมายเลขประจำตัว.........................................................
ชื่อหมู่บ้าน.......................................................................บ้านเลขที่...............หมู่ที่............ตำบล...................................................
อำเภอ...................................................จังหวัด......................................................ซึ่งมีหลักฐานดังนี้
1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
4. หลักฐานทางการศึกษาอืน่ ๆ (ถ้ามี)
อนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ.............................................จังหวัด..................................................
เป็นการชั่วคราว เพื่อเดินทางไปยังตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด.......................................................เพือ่ เข้ารับการศึกษา ณ.........................................................................(ชือ่ สถานศึกษา)
หลักสูตร.............................................................ตัง้ แต่วนั ที.่ .........เดือน......................พ.ศ. ..............ถึงวันที.่ ..........เดือน...........................
พ.ศ. .............รวมระยะเวลา.....................................................(วัน เดือน ปี) โดยระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษาอนุญาตให้
พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..................ตำบล..................................................อำเภอ.................................................
จังหวัด...................................................
โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือนี้อย่างเคร่งครัด
ออกให้ ณ วันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ)......................................................
(.......................................................)
ตำแหน่ง...................................................
(ประทับตราประจำตำแหน่ง)
ลงชื่อ..................................................
(ผู้ได้รับอนุญาต)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย
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เงือ่ นไข - ผู้ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
จะต้องเดินทางกลับมารายงานตัวที่อำเภอท้องที่
เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการเดินทางแล้ว

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา
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แบบคำร้องขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว

แบบขอ
ออกนอกเขตอำเภอ

เขียนที.่ .................................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ. ........
1) เรือ่ ง ขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เรียน นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ...................................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ระบุ)..................................................................อายุ...........ปี
หมายเลขประจำตัว............................................................ชื่อหมู่บ้าน..................................บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............
ตำบล...................................................อำเภอ................................................จังหวัด........................................................ได้แนบหลักฐาน
ประกอบดังนี้
1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
4. หลักฐานทางการศึกษาอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตอำเภอ/กิง่ อำเภอ..............................................จังหวัด...................................................
เป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางไปยังตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.................................... .......เพื่อเข้ารับการศึกษา ณ.............................................(ชื่อสถานศึกษา) หลักสูตร...................
...........................ตั้งแต่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่.................เดือน.....................พ.ศ. ................
รวมระยะเวลา............................................(วัน เดือน ปี) โดยระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษา ข้าพเจ้าขออนุญาตพักอาศัย
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..............ตำบล/แขวง......................................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..............................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้กับข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ่ ).............................................(ผูข้ ออนุญาต)
(.............................................)
2) ความเห็นของผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).............................................(ผูใ้ หญ่บา้ น/กำนัน)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........
3) ความเห็นของเจ้าพนักงาน/นายอำเภอ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).............................................(ปลัดอำเภอ/นายอำเภอ)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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แบบคำร้องขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว

แบบขอ
ออกนอกเขตจังหวัด

เขียนที.่ .................................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ. ........
1) เรือ่ ง ขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................................................................................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า.............................................................อายุ............ปี หมายเลขประจำตัว................................................
ชื่อหมู่บ้าน..................................บ้านเลขที่.................หมู่ที่..............ตำบล....................................อำเภอ.....................................
จังหวัด.................................ได้แนบหลักฐานประกอบดังนี้
1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
4. หลักฐานทางการศึกษาอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตอำเภอ/กิง่ อำเภอ..............................................จังหวัด...................................................
เป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางไปยังตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด............................................เพื่อเข้ารับการศึกษา ณ..............................................(ชื่อสถานศึกษา) หลักสูตร...................
...........................ตั้งแต่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่.................เดือน.....................พ.ศ. ................
รวมระยะเวลา............................................(วัน เดือน ปี) โดยระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตพักอาศัย
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..............ตำบล/แขวง......................................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..............................................................รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
2) ความเห็นของผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).............................................(ผูใ้ หญ่บา้ น/กำนัน)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........
3) ความเห็นของเจ้าพนักงาน/นายอำเภอ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).............................................(ปลัดอำเภอ/นายอำเภอ)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........
4) ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).............................................(ผูว้ า่ ราชการจังหวัด)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........
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คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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แบบคำร้องขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว

แบบขอ
ออกนอกเขตกรุงเทพฯ

เขียนที.่ .................................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ. ........
1) เรือ่ ง ขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษา
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ระบุ)..................................................................อายุ...........ปี
หมายเลขประจำตัว............................................................ชื่อหมู่บ้าน..................................บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............
ตำบล...................................................อำเภอ................................................จังหวัด........................................................ได้แนบหลักฐาน
ประกอบดังนี้
1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 4 รูป
4. หลักฐานทางการศึกษาอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ขออนุญาตเดินทางออกนอกแขวง..............................................เขต.................................................กรุงเทพมหานคร
เป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางไปยังตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.............................................เพื่อเข้ารับการศึกษา ณ...............................................(ชื่อสถานศึกษา) หลักสูตร..................
...........................ตั้งแต่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่.................เดือน.....................พ.ศ. ................
รวมระยะเวลา............................................(วัน เดือน ปี) โดยระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษา ข้าพเจ้าขออนุญาตพักอาศัย
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..............ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...............................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้กับข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ่ ).............................................(ผูข้ ออนุญาต)
(.............................................)
2) ความเห็นของผูอ้ ำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).............................................(ผูอ้ ำนวยการส่วนประสานราชการ)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........
3) ความเห็นของผูอ้ ำนวยการสำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................(ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน)
(.............................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ. ...........

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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แบบบันทึกควบคุมการขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
ของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
สถานทีพ่ กั อาศัย
ชือ่ -ชือ่ สกุล ทีอ่ ยู่ สถานศึกษา/
ลำดับที่ หมายเลขประจำตัว ที่ตั้งสถานศึกษา ระหว่างเข้ารับ
การศึกษา

ระยะเวลา
ที่อนุญาต

ลายมือชือ่
ผู้บันทึก หมายเหตุ

หมายเหตุ ช่องหมายเหตุสำหรับให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตลงชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือ เมือ่ เดินทางกลับมารายงานตัว
ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาทีไ่ ด้อนุญาตให้ออกนอกเขตฯ
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คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

แบบบันทึกควบคุมการรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษา
ซึง่ เป็นบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชัว่ คราว
สถานทีพ่ กั อาศัย
ชือ่ -ชือ่ สกุล ทีอ่ ยู่ สถานศึกษา/
ลำดับที่ หมายเลขประจำตัว ที่ตั้งสถานศึกษา ระหว่างเข้ารับ
การศึกษา

ระยะเวลา
ที่อนุญาต

ลายมือชือ่
ผู้บันทึก หมายเหตุ

หมายเหตุ ช่องหมายเหตุสำหรับให้ผู้ได้รับอนุญาตลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อมารายงานตัว ณ ท้องที่
อันเป็นทีพ่ กั อาศัยอยูร่ ะหว่างศึกษา

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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ติดรูป
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่........./...........
วันที.่ ......เดือน...........................พ.ศ. .........
ตามที่ (นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ระบุ).........................................................................อายุ...............ปี
หมายเลขประจำตัว..................................................ชื่อหมู่บ้าน.................................................บ้านเลขที่...............หมู่ที่............
ตำบล..................................................อำเภอ...............................................จังหวัด.........................................................ซึง่ มีหลักฐาน
ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3. หนังสืออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว
เพือ่ รับการศึกษาในสถานศึกษา
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ.............................................จังหวัด....................................
เป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางไปยังตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด........................................เพื่อเข้ารับการศึกษา ณ....................................(ชื่อสถานศึกษา) หลักสูตร..................................
...............................................ตั้งแต่วันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ..............ถึงวันที่...........เดือน................................
พ.ศ. ..............รวมระยะเวลา.......................................(วัน เดือน ปี) โดยระหว่างรับการศึกษาในสถานศึกษาได้รบั อนุญาตให้พกั อาศัย
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่............ตำบล.......................................อำเภอ...................................จังหวัด.........................................
บัดนี้ (นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ระบุ)........................................................................ได้มาแสดงความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษาจากบ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ตำบล...........................................
อำเภอ...................................จังหวัด...................................เป็นบ้านเลขที่.................หมู่ที่........ตำบล/แขวง..................................
อำเภอ/เขต..................................จังหวัด/กรุงเทพฯ...................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน......................พ.ศ. .............
เป็นต้นไป
ออกให้ ณ วันที.่ .........เดือน.....................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ)......................................................
(...............................................................)
ผู้ได้รับอนุญาตและผู้แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
สถานทีท่ พ่ี กั อาศัยระหว่างศึกษา

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย
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(ลงชื่อ)......................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง....................................................
(ประทับตราประจำตำแหน่ง)

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

เขตควบคุ ม แนบท้ า ยร่ า งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตออกนอกเขต
ควบคุมเป็นการชัว่ คราว เพือ่ รับการศึกษาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคล
ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย พ.ศ. ....
------------------เขตควบคุมของนักเรียน นักศึกษาทีเ่ ป็นบุตรชนกลุม่ น้อยและไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้จดั ทำทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำตัวไว้แล้ว
1. เวียดนามอพยพ เขตจังหวัดควบคุม 13 จังหวัด ได้แก่
1.1 จังหวัดหนองคาย
1.2 จังหวัดอุดรธานี
1.3 จังหวัดหนองบัวลำภู
1.4 จังหวัดสกลนคร
1.5 จังหวัดนครพนม
1.6 จังหวัดมุกดาหาร
1.7 จังหวัดอำนาจเจริญ
1.8 จังหวัดอุบลราชธานี
1.9 จังหวัดยโสธร
1.10 จังหวัดสระแก้ว
1.11 จังหวัดปราจีนบุรี
1.12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.13 จังหวัดพัทลุง
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 13 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ เ่ี วียดนามอพยพ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
2. อดีตโจรคอมมิวนิสต์มาลายา เขตจังหวัดควบคุม 3 จังหวัด ได้แก่
2.1 จังหวัดสงขลา
2.2 จังหวัดนราธิวาส
2.3 จังหวัดยะลา
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 3 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ อ่ี ดีตโจรคอมมิวนิสต์มาลายา ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
3. อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือน เขตจังหวัดควบคุม 3 จังหวัด ได้แก่
3.1 จังหวัดเชียงราย
3.2 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
3.3 จังหวัดเชียงใหม่
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 3 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ อ่ี ดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือน ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
4. ไทยลือ้ เขตจังหวัดควบคุม 3 จังหวัด ได้แก่
4.1 จังหวัดเชียงราย
4.2 จังหวัดเชียงใหม่
4.3 จังหวัดพะเยา
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 3 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ ไ่ี ทยลือ้ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
5. จีนฮ่ออิสระ เขตจังหวัดควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่
5.1 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
5.2 จังหวัดเชียงราย
5.3 จังหวัดเชียงใหม่
5.4 จังหวัดพะเยา
5.5 จังหวัดตาก
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 5 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ จ่ี นี ฮ่ออิสระ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
6. ชาวเขา บุคคลบนพืน้ ทีส่ งู และชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เขตจังหวัดควบคุม 20 จังหวัด ได้แก่
6.1 จังหวัดกาญจนบุรี
6.2 จังหวัดกำแพงเพชร
6.3 จังหวัดเชียงราย
6.4 จังหวัดเชียงใหม่
6.5 จังหวัดตาก
6.6 จังหวัดน่าน
6.7 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
6.8 จังหวัดพะเยา
6.9 จังหวัดพิษณุโลก
6.10 จังหวัดเพชรบุรี
6.11 จังหวัดเพชรบูรณ์
6.12 จังหวัดแพร่
6.13 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
6.14 จังหวัดราชบุรี
6.15 จังหวัดลำปาง
6.16 จังหวัดสุพรรณบุรี
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6.17 จังหวัดเลย
6.18 จังหวัดลำพูน
6.19 จังหวัดสุโขทัย
6.20 จังหวัดอุทยั ธานี
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 20 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ ช่ี าวเขา บุคคลบนพืน้ ทีส่ งู และชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
7. เนปาลอพยพ
เขตจังหวัดควบคุมได้แก่จงั หวัดกาญจนบุรี เขตอำเภอควบคุมได้แก่อำเภอทองผาภูมิ ซึง่ เป็น
ท้องทีท่ เ่ี นปาลอพยพ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
8. ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า เขตจังหวัดควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่
8.1 จังหวัดเชียงใหม่
8.2 จังหวัดเชียงราย
8.3 จังหวัดตาก
8.4 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
8.5 จังหวัดราชบุรี
8.6 จังหวัดกาญจนบุรี
8.7 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
8.8 จังหวัดชุมพร
8.9 จังหวัดระนอง
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 9 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ ผ่ี พู้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า และผูห้ ลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
9. ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองจากพม่า
เขตจังหวัดควบคุมเช่นเดียวกับผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่า ตามข้อ 8
10. ผูพ้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทย เขตจังหวัดควบคุม 4 จังหวัด ได้แก่
10.1 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
10.2 จังหวัดชุมพร
10.3 จังหวัดระนอง
10.4 จังหวัดตาก
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 4 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ ผ่ี พู้ ลัดถิน่ สัญชาติพม่าเชือ้ สายไทย ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
11. ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
เขตจังหวัดควบคุมได้แก่จังหวัดตราด เขตอำเภอควบคุมได้แก่อำเภอซึ่งเป็นท้องที่ที่ผู้อพยพ
เชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
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12. ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองเชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
เขตจังหวัดควบคุมได้แก่จังหวัดตราด เขตอำเภอควบคุมได้แก่อำเภอซึ่งเป็นท้องที่ที่ผู้หลบหนีเข้าเมือง
เชือ้ สายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
13. ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา
เขตจังหวัดควบคุมได้แก่จงั หวัดตราด เขตอำเภอควบคุมได้แก่อำเภอซึง่ เป็นท้องทีท่ ผ่ี หู้ ลบหนี
เข้าเมืองจากกัมพูชา ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
14. ลาวอพยพ เขตจังหวัดควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่
14.1 จังหวัดหนองคาย
14.2 จังหวัดอุบลราชธานี
14.3 จังหวัดเลย
14.4 จังหวัดนครพนม
14.5 จังหวัดมุกดาหาร
14.6 จังหวัดพะเยา
14.7 จังหวัดอุตรดิตถ์
14.8 จังหวัดเชียงราย
14.9 จังหวัดน่าน
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 9 จังหวัดข้างต้น
ซึง่ เป็นท้องทีท่ ล่ี าวอพยพ ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
15. ม้งในทีพ่ กั สงฆ์ถำ้ กระบอก
เขตจังหวัดควบคุมได้แก่เขตท้องทีจ่ งั หวัดทีม่ ง้ ในทีพ่ กั สงฆ์ถำ้ กระบอก ได้จดั ทำทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำตัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัด เช่นเดียวกับชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
สำหรับเขตอำเภอควบคุมหมายถึงเขตท้องที่อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ 20 จังหวัดข้างต้น ซึ่งเป็นท้องที่
ทีม่ ง้ ในทีพ่ กั สงฆ์ถำ้ กระบอก ได้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำตัว
เขตควบคุมนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ ไม่ใช่บตุ รชนกลุม่ น้อย รวมถึงนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว
ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ได้แก่ ท้องที่ อำเภอ หรือ
กรุงเทพมหานครที่ได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางที่ออก
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้แก่นกั เรียน นักศึกษา ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548
------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลไร้สถานะทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยทุกกลุม่ โดยให้มกี ารสำรวจและจัดทำทะเบียนบุคคลทีไ่ ม่มี
ชือ่ อยูใ่ นระบบทะเบียนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) วรรคสอง และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลางออกระเบียบเกีย่ วกับการจัดทำทะเบียนราษฎรไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีรายการ
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) เนือ่ งจากไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันถิน่ กำเนิดหรือประวัตขิ องบุคคล
หรือมีหลักฐานไม่เพียงพอที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคนต่างด้าว
ทีเ่ ข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายทีไ่ ม่อยูใ่ นความควบคุมของทางราชการ หรือรัฐไม่มนี โยบายผ่อนผันให้อาศัย
อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ
“ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า ทะเบียนสำหรับลงรายการของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ซึง่ จัดทำเป็นรายหมูบ่ า้ นหรือชุมชน
“บัตรประจำตัว” หมายความว่า เอกสารที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้กับ
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนทีไ่ ด้จดั ทำทะเบียนประวัตแิ ล้ว สำหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงตัว
ข้อ 4 ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดให้มีการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติ
ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ขณะสำรวจอยู่ในเขตของสำนักทะเบียนนั้น ๆ
ตามแบบ ท.ร. 38 ก และบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
ข้อ 5 การลงรายการในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ให้นายทะเบียนจดบันทึกโดยละเอียด
ตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง รายการใดไม่ทราบให้เขียนข้อความว่า “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยต้องมีรายการชือ่ ตัว ชือ่ สกุล
(ถ้ามี) ทีอ่ ยู่ เลขประจำตัว และวัน เดือน ปีเกิด หรืออายุ (ถ้าทราบ)
รายการชื่อตัว ชื่อสกุล และวัน เดือน ปีเกิด หรืออายุของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
กลุม่ ทีม่ คี วามผิดปกติหรือพิการทางสมอง ให้ลงรายการตามทีผ่ อู้ ปุ การะดูแลแจ้ง
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รายการที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้ลงเลขที่บ้านของบ้านซึ่งบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพักอาศัย
ในช่วงเวลาที่มีการสำรวจหรือยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเป็นประจำหรือชั่วคราว
สำหรับบุคคลซึง่ ไม่มที พ่ี กั อาศัยเป็นหลักแหล่งให้ลงรายการเฉพาะชุมชน หรือหมูบ่ า้ น ตำบล
ข้อ 6 เพื่อความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นกำหนดเลขประจำตัว
ประชาชนให้บคุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนคนละหนึง่ เลขไม่ซำ้ กัน
เลขประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลักตามที่ผู้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 7 เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้จัดทำทะเบียนประวัติตามข้อ 4 แล้ว
ให้จัดทำบัตรประจำตัวตามแบบท้ายระเบียบนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด
มอบให้บคุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงตัว
ข้อ 8 ให้สำนักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14)
รายการทะเบียนประวัตทิ จ่ี ดั เก็บในฐานข้อมูลอย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
ลายพิมพ์นว้ิ มือ และภาพใบหน้า และจะมีขอ้ มูลทีจ่ ำเป็นอืน่ ๆ อีกก็ได้
กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถร้องขอเชื่อมโยงข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด
ข้อ 9 การรับแจ้งการเกิดบุตรของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนเรียกหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบว่าเด็กที่เกิดได้สัญชาติไทยหรือไม่ หากพบว่าเป็นคนสัญชาติไทยหรือเป็นคนไม่มีสัญชาติไทย
ให้ปฏิบัติในการรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำหรับทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แต่หากไม่สามารถวินจิ ฉัยสัญชาติของเด็กได้ ให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งออกสูตบิ ตั ร
ให้ตามแบบ ท.ร. 031 และเพิม่ ชือ่ เด็กในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ฉบับทีบ่ ดิ าหรือมารดาของเด็กมีชอ่ื อยู่
กรณีเด็กเกิดต่างท้องที่ เมือ่ นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งออกสูตบิ ตั รตามแบบ ท.ร. 031 ให้ตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้คดั สำเนารายการสูตบิ ตั รฉบับดังกล่าวแจ้งไปยังนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียน
ท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ บ่ี ดิ าหรือมารดาของเด็กมีชอ่ื อยูเ่ พือ่ ดำเนินการเพิม่ ชือ่ เด็กลงในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
ฉบับเดียวกับบิดาหรือมารดาของเด็ก
ข้อ 10 การรับแจ้งการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับแจ้งการตาย
(ท.ร. 4 ตอนหน้า) และเมือ่ รับแจ้งการตายแล้วให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งออกมรณบัตรให้ผแู้ จ้งตามแบบ ท.ร. 051
และจำหน่ายรายการของบุคคลทีต่ ายในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ทีผ่ นู้ น้ั เคยมีชอ่ื อยู่
กรณีการตายต่างท้องที่ เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตรให้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คัดสำเนา
รายการมรณบัตรฉบับดังกล่าว แจ้งไปยังนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องทีท่ ผ่ี ตู้ ายมีชอ่ื อยูเ่ พือ่ ดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
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ข้อ 11 กรณีการตายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติหรือเกิดจาก
โรคติดต่ออันตราย ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีของคนไทยหรือคนไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบ
สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
ข้อ 12 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ประสงค์จะย้ายที่อยู่ ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในการสงเคราะห์ดูแล
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลใด จะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงาน
หรือบุคคลทีท่ ำหน้าทีส่ งเคราะห์หรือดูแลบุคคลดังกล่าวโดยในการแจ้งย้ายทีอ่ ยูส่ ำหรับบุคคลทีป่ ว่ ยเป็นโรคทางจิต
ประสาทหรือพิการทางสมอง หรือเด็ก ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผูอ้ ปุ การะ แล้วแต่กรณี เป็นผูท้ ำหน้าทีแ่ จ้งย้าย
ข้อ 13 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ย้ายออกแล้วย้ายเข้า ดำเนินการดังนี้
ก. การย้ายออก
(1) ให้เรียกตรวจหลักฐานของผูแ้ จ้งและผูท้ จ่ี ะย้ายทีอ่ ยู่ ได้แก่ บัตรประจำตัวผูแ้ จ้งหลักฐานการ
ยินยอมให้ย้ายที่อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บัตรประจำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ
(ท.ร. 38 ข) ของบุคคลทีจ่ ะย้ายทีอ่ ยู่ และหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
(2) ตรวจสอบรายการบุคคลผู้แจ้ง และบุคคลที่จะย้ายที่อยู่จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
ในระบบคอมพิวเตอร์
(3) เมือ่ พบว่าบุคคลดังกล่าวมีรายการถูกต้อง ให้ออกใบรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยูต่ ามแบบ ท.ร. 071
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มอบให้แก่ผแู้ จ้ง
(4) หมายเหตุการแจ้งย้ายทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของสำนักทะเบียน
(5) เมื่อได้รับใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. 071 ตอนที่ 2 จากสำนักทะเบียนปลายทาง
ให้จำหน่ายรายการของบุคคลทีย่ า้ ยทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของสำนักทะเบียน
ข. การย้ายเข้า
(1) ให้เรียกตรวจหลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ตามแบบ ท.ร. 071 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
จากผูแ้ จ้ง บัตรประจำตัวผูแ้ จ้ง บัตรประจำตัวหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ข) ของบุคคล
ทีย่ า้ ยทีอ่ ยู่ หลักฐานการยินยอมให้อาศัยอยูใ่ นบ้านจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
(2) เพิม่ รายการบุคคลของผูย้ า้ ยทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ของสำนักทะเบียน
(3) ส่งใบรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ ท.ร. 071 ตอนที่ 2 คืนสำนักทะเบียนต้นทาง
ข้อ 14 บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนผูใ้ ดได้รบั การเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14
แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนจำหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำตัวของผูน้ น้ั ในทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก)
และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 15 ให้นายทะเบียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
หากตรวจพบหรือได้รบั แจ้งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่ารายการในทะเบียนประวัตขิ องผูใ้ ดไม่ถกู ต้อง หรือมีการ
แจ้งรายการซ้ำซ้อน ให้นายทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติม จำหน่ายหรือดำเนินการอืน่ ใดให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีความถูกต้อง
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ข้อ 16 การจำหน่ า ยชื ่ อ และรายการบุ ค คล และการแก้ ไ ขรายการในทะเบี ย นประวั ต ิ เ อกสาร
การทะเบียนราษฎรอืน่ และฐานข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนให้นายทะเบียนปฏิบตั ิ
ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 โดยในส่วนของทะเบียนประวัติ
ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน
ข้อ 17 บัตรประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรสำหรับ
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
(1) ท.ร. 031 เป็นสูตบิ ตั ร ใช้สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(2) ท.ร. 051 เป็นมรณบัตร ใช้สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(3) ท.ร. 071 เป็นใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ ใช้สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(4) ท.ร. 38 ก เป็นทะเบียนประวัตสิ ำหรับลงรายการบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(5) ท.ร. 38 ข เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ซึง่ คัดจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัตดิ ว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
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แบบบัตรประจำตัวบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548

(ด้านหน้า)
รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.
(หมายเลขคำขอมีบตั ร)

บัตรประจำตัวบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
0-0000-00000-00-0
ชือ่
ชือ่ สกุล
เกิดวันที่
ทีอ่ ยู่

ตำแหน่งสำหรับลงรายการ
เลขประจำตัวประชาชนของผูถ้ อื บัตร

ตราสิงห์

ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง

วันออกบัตร

(ด้านหลัง)
สำนักทะเบียนกลาง
แถบแม่เหล็ก

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย
ข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับผูถ้ อื บัตรประจำตัว
1. บัตรนีม้ ใิ ช่บตั รประจำตัวประชาชน
2. ให้แสดงบัตรนีท้ กุ ครัง้ ในการติดต่อกับสำนักทะเบียน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย

147

ข้อกำหนดเกีย่ วกับเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนตามระเบียบ
สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
พ.ศ. 2548
------------------อนุสนธิตามข้อ 6 วรรคท้าย ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กำหนดเลขประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ประกอบด้วยเลข 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน (0-0000-00000-00-0) ได้แก่
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยเลข 1 หลักเป็นเลขศูนย์
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยเลข 4 หลัก หมายถึง เลขรหัสสำนักทะเบียนที่สำรวจและจัดทำทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 รวมกันประกอบด้วยเลข 7 หลัก หมายถึง ลำดับทีข่ องบุคคลในแต่ละสำนัก
ทะเบียน โดยสองหลักแรกของส่วนที่ 3 กำหนดเป็นเลข 89 หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ตามระเบียบนี้
ส่วนที่ 5 ประกอบด้วยเลข 1 หลัก หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวแต่ละชุด
ตัวเลข
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/ว 34

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท 12150
14 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การสำรวจจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน กลุม่ เด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ น
สถานศึกษา
เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 28 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. ตัวอย่างแบบสำรวจเพือ่ จัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
และใบตอบรับการสำรวจฯ (แบบ 89/1)
2. ตัวอย่างใบแสดงผลการตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (แบบ 89/2)
ตามที่ได้แจ้งเรื่องการออกระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 เพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นศึกษา
ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลไร้สถานะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
ไว้แล้ว นัน้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบมาตรการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ซึง่ เป็นบุคคลเป้าหมายกลุม่ หนึง่ ในหลายกลุม่
ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลไร้สถานะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยให้
กระทรวงมหาดไทยสำรวจและกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก รวมทั้งจัดทำเอกสารแสดงตนให้แก่ผู้อยู่ใน
สถานศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรให้เสร็จภายใน 2 เดือน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สั่งสำนักทะเบียนอำเภอและ
สำนักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
1. ให้สำรวจเด็กนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา
ทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักทะเบียน ทั้งสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเฉพาะเด็กที่ไม่มีชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14) เท่านัน้ ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาต่างประเทศ
ทีเ่ ดินทางเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
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2. การสำรวจตามข้อ 1 ให้สำนักทะเบียนดำเนินการ ดังนี้
2.1 ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้ทำหน้าที่สำรวจเด็กนักเรียน
และนักศึกษาในสังกัดทีไ่ ม่มชี อ่ื และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14) แล้วรวบรวมข้อมูล
ตามแบบสำรวจฯ (แบบ 89) ส่งให้สำนักทะเบียนอย่างช้าในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ทัง้ นี้ ให้นายทะเบียนอำเภอ
และนายทะเบียนท้องถิ่นประสานขอรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษา รวมถึงบุคคลที่ผู้บริหาร
โรงเรียนฯ มอบหมายให้ทำหน้าทีส่ ำรวจเด็กนักเรียนฯ แล้วออกคำสัง่ สำนักทะเบียนแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็น
เจ้าหน้าทีส่ ำรวจเด็กนักเรียนและนักศึกษา โดยระบุชอ่ื โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทีผ่ ไู้ ด้รบั แต่งตัง้ แต่ละคน
รับผิดชอบการสำรวจไว้ในคำสัง่ ให้ชดั เจนด้วยตามตัวอย่างร่างคำสัง่ สำนักทะเบียนฯ ทีส่ ง่ มาพร้อมนี้
2.2 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสำรวจ ให้ใช้แบบสำรวจและใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (แบบ 89 และแบบ 89/1) ตามตัวอย่างทีส่ ง่ มาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้
สำนักทะเบียนแต่ละแห่งขอเบิกแบบพิมพ์ดงั กล่าวได้ทส่ี ำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี ตามที่สำนักทะเบียนกลางจัดส่งให้ เมื่อสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้รับ
แบบพิมพ์แล้วให้นายทะเบียนกรอกรายชือ่ สำนักทะเบียนและรหัสสำนักทะเบียนในส่วนที่ 1 ของแบบ 89 และ
แบบ 89/1 ทุกฉบับให้เรียบร้อยก่อนแจกจ่ายแบบพิมพ์ให้ผู้ทำหน้าที่สำรวจ โดยแบบพิมพ์ที่จะเบิกจ่าย
ให้ผู้สำรวจจะประกอบด้วยแบบ 89 และแบบ 89/1 ซึ่งจะต้องมีเลขที่ของเล่มและเลขที่สำรวจตรงกัน เช่น
แบบ 89 เล่มที่ 1 เลขที่ 1-50 จ่ายคูก่ บั แบบ 89/1 เล่มที่ 1-50 เป็นต้น
2.3 การกรอกรายการในแบบสำรวจฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจกรอกรายชื่อของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาพร้อมเลขรหัสประจำบ้านของโรงเรียนฯ ดังกล่าวตามสำเนาทะเบียนบ้าน ตรงรายการสถานที่
สำรวจซึง่ อยูด่ า้ นบนของแบบ 89 ให้ชดั เจน ส่วนรายการบุคคลของเด็กทีส่ ำรวจนัน้ ให้กรอกรายการตามข้อ
เท็จจริงเท่าที่ทราบ รายการวัน เดือน ปีเกิด ถ้าไม่ทราบวันที่และเดือนที่เกิด ให้ลงเฉพาะปี พ.ศ. ที่เกิด
ส่วนรายการอื่นที่ไม่ทราบให้เขียนคำว่า “ไม่ทราบ” โดยไม่ต้องเว้นว่างไว้ นอกจากนี้ จะต้องติดรูปถ่ายและ
พิมพ์ลายนิว้ มือของเด็กทีถ่ กู สำรวจในส่วนที่ 2 ของแบบ 89 และแบบ 89/1 ให้เรียบร้อย เสร็จแล้วให้ผสู้ ำรวจ
มอบใบตอบรับตามแบบ 89/1 ให้ผู้ถูกสำรวจไว้เป็นหลักฐานส่วนแบบ 89 ให้ส่งคืนสำนักทะเบียน ทั้งนี้
ผูถ้ กู สำรวจจะต้องเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ เพือ่ ติดในเอกสารดังกล่าว
3. เมื่อสำนักทะเบียนได้รับแบบสำรวจฯ ตามแบบ 89 คืนจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแล้ว
ให้นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารดังกล่าว และมีคำสัง่ ให้จดั ทำทะเบียนประวัตใิ นส่วนที่ 3 ของแบบ 89 พร้อม
ลงลายมือชือ่ นายทะเบียนให้เรียบร้อย แล้วส่งแบบ 89 ให้เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ของ
สำนักทะเบียน ซึง่ ชุดคำสัง่ ของระบบคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบรายการบุคคลตามแบบ 89 ทีบ่ นั ทึกไว้กบั ฐาน
ข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยอัตโนมัติ ถ้าพบว่าเป็นผูท้ ม่ี รี ายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14)
หรือทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลสั่งพิมพ์ใบแสดงผลการตรวจสอบรายการ
บุคคลดังกล่าวตามแบบ 89/2 ส่งให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อมอบให้ผู้ถูกสำรวจรายนั้น
ไว้เป็นหลักฐานสำหรับดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
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ส่ ว นกรณี ท ี ่ ต รวจไม่ พ บรายการบุ ค คลในฐานข้ อ มู ล การทะเบี ย นราษฎร ชุ ด คำสั ่ ง ของระบบ
คอมพิวเตอร์จะบันทึกรายการบุคคลตามแบบ 89 ลงในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนและกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก เป็นบุคคลประเภท 0 ให้บุคคลนั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านโดยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
4. เมื่อนายทะเบียนบันทึกและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและกำหนด
เลขประจำตัว 13 หลัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดวันทีจ่ ะนัดบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนมาถ่ายรูปและ
พิมพ์ลายนิว้ มือ เพือ่ ออกเอกสารรับรองรายการทะเบียนประวัตฯิ ตามแบบ ท.ร. 38 ข และจัดทำบัตรประจำตัว
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ซึง่ สำนักทะเบียนกลางจะแจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ทราบในโอกาสต่อไป
5. ให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านสำนักทะเบียน
จังหวัดหรือสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพือ่ สรุปรายงานผลการดำเนินการของสำนักทะเบียน
จังหวัดหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายในวันที่ 30 สิงหาคม
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยรายงานดังกล่าวจะต้องระบุข้อมูลจำนวนเด็กที่ไม่มีรายการในทะเบียนบ้าน
ทีโ่ รงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสำรวจ จำนวนเด็กทีต่ รวจสอบแล้วพบว่ามีชอ่ื และรายการบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และจำนวนเด็กที่ไม่สถานะทางทะเบียน รวมถึงจำนวนบุคคลที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
ระบบคอมพิวเตอร์แล้วในแต่ละรอบของการรายงาน
อนึง่ สำหรับงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานเรือ่ งนีจ้ ะได้เบิกจ่ายให้ทนั ทีท่ ไ่ี ด้รบั การจัดสรร
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ บัวประเสริฐ)
รองผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7313-6
โทรสาร 0-2791-7338
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/336

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท 12150
29 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
ด้วยตามทีไ่ ด้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ดำเนินการสำรวจเพือ่ จัดทำฐานข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนโดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นัน้
สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะเริ่มดำเนินการสำรวจนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2548 โดยจะขอความร่วมมือผูบ้ ริหารโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ทำการสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษา
ตามแบบสำรวจที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด ซึ่งสามารถขอรับแบบสำรวจฯ ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่
จึงเรียนประสานงานมาเพื่อขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ ในการแจ้งผู้บริหารโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการสำรวจผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนดังกล่าวด้วย ในการนี้
ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เพือ่ ประสานงานขอความร่วมมือไปทางหนึง่ ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ บัวประเสริฐ)
รองผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/337

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท 12150
29 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
ตามที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกับสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ในการสำรวจ
นักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน นัน้
เนื่องจากการสำรวจนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนดังกล่าว ครอบคลุมถึงนักเรียน
นักศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสังกัดหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งไม่ได้อยู่ในภาคบังคับด้วย
จึงขอเรียนประสานงานมาเพื่อขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแจ้ง
ผู้อำนวยการการศึกษาเขตพื้นที่ เพื่อแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่
ให้ความร่วมมือในการสำรวจผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2548 ด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ บัวประเสริฐ)
รองผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/338

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท 12150
29 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
ด้วยตามทีไ่ ด้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ดำเนินการสำรวจเพือ่ จัดทำฐานข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนโดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นัน้
สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะเริม่ ดำเนินการสำรวจนักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2548 โดยจะขอความร่วมมือจากผูบ้ ริหารโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ทำการสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษา
ตามแบบสำรวจที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด ซึ่งสามารถขอรับแบบสำรวจฯ ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ สำนักทะเบียนกลางจึงเรียนประสานงานมาเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการแจ้งผูบ้ ริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือในการสำรวจผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ บัวประเสริฐ)
รองผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/339

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท 12150
29 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
ด้วยตามทีไ่ ด้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ดำเนินการสำรวจเพือ่ จัดทำฐานข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนโดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นัน้
สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะเริม่ ดำเนินการสำรวจนักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2548 โดยจะขอความร่วมมือจากผูบ้ ริหารโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ทำการสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษา
ตามแบบสำรวจที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด ซึ่งสามารถขอรับแบบสำรวจฯ ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ สำนักทะเบียนกลางจึงเรียนประสานงานมาเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือในการสำรวจผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ บัวประเสริฐ)
รองผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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ด่วนมาก
ที่ มท 0309.1/340

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท 12150
29 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา
เรียน ผูบ้ ญ
ั ชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
ด้วยตามทีไ่ ด้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ดำเนินการสำรวจเพือ่ จัดทำฐานข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนโดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นัน้
สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะเริม่ ดำเนินการสำรวจนักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2548 โดยจะขอความร่วมมือจากผูบ้ ริหารโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ทำการสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษา
ตามแบบสำรวจที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด ซึ่งสามารถขอรับแบบสำรวจฯ ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ สำนักทะเบียนกลางจึงเรียนประสานงานมาเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในการแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือในการสำรวจผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ บัวประเสริฐ)
รองผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7314-6
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ร่าง
คำสัง่ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิน่ ..................
ที่............./2548
เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีส่ ำรวจบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
------------------โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยให้สำนักทะเบียนสำรวจเพื่อจัดทำ
ทะเบียนประวัตแิ ละกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมถึงออกหลักฐานสำหรับใช้แสดงตัว
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดเลขประจำตัวประชาชนสำหรับเด็ก
และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งเรียนอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียน
สำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 จึงแต่งตัง้ บุคคลตามรายชือ่ ต่อไปนีเ้ ป็นเจ้าหน้าทีส่ ำรวจเด็ก
และบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ตำแหน่ง.......................................................
2. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ตำแหน่ง.......................................................
ฯลฯ
โดยให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบการสำรวจเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มชี อ่ื ในทะเบียนบ้านทุกคนทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีส่ ำนักทะเบียนนี้ ดังนี้
1. บุคคลลำดับที่ 1 ถึง........................รับผิดชอบการสำรวจเด็กในโรงเรียน.....................................................
2. บุคคลลำดับที.่ .........ถึง.....................รับผิดชอบการสำรวจเด็กในโรงเรียน.....................................................
ฯลฯ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที.่ ............กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สัง่ ณ วันที.่ ............กรกฎาคม พ.ศ. 2548

นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิน่ ....................
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แบบสำรวจเพือ่ จัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
เล่มที่........................เลขที่สำรวจ.......................สำนักทะเบียน...........................................................................รหัส
วันที่สำรวจ.........................................................สถานที่สำรวจ.............................................................................................................
รหัสประจำบ้าน
ส่วนที่ 1 รายการประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
1. ชือ่ ตัว นาย นาง น.ส. ด.ช. ด.ญ. ......................................................นามสกุล...................................................
วัน เดือน ปีเกิด..............อายุ............ปี..............เดือน เพศ...................สถานะการสมรส โสด สมรส หย่า หม้าย
ระดับการศึกษา.............................................................ชื่อสถานศึกษา...........................................................................................
ตัง้ อยูท่ อ่ี ำเภอ........................................................สถานทีเ่ กิด บ้าน สถานพยาบาล เลขที.่ ...............หมูท่ .่ี .......................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................แขวง/ตำบล......................................................
เขต/อำเภอ...............................................ประเทศ...........................................................เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางด่าน/
อำเภอ.....................................................จังหวัด..............................................................เมื่อ........................................................
ชื่อบิดา............................................นามสกุล..............................................เลขประจำตัวประชาชน.....................................
วัน เดือน ปีเกิด...............อายุ..........ปี.............เดือน สัญชาติ...............................................อาชีพ..............................................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่............ตรอก...............................................ซอย.....................................ถนน....................................
ตำบล.....................................อำเภอ.........................................จังหวัด....................................ประเทศ........................................
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่................เข้าประเทศไทยทางด่าน................................จังหวัด.........................................
ชือ่ มารดา............................................นามสกุล..............................................เลขประจำตัวประชาชน....................................
วัน เดือน ปีเกิด................อายุ...........ปี..............เดือน สัญชาติ................................................อาชีพ............................................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตรอก...............................................ซอย.....................................ถนน....................................
ตำบล......................................อำเภอ.........................................จังหวัด....................................ประเทศ.......................................
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่.................เข้าประเทศไทยทางด่าน...............................จังหวัด........................................
2. รายการของบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยขณะสำรวจ
2.1 ประเภทของบ้าน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ บ้านทีส่ ำนักทะเบียนกำหนด อืน่ ๆ
ระบุชื่อ (กรณีเป็นสถานศึกษา/สถานสงเคราะห์/อื่น ๆ)................................................................โทรศัพท์....................................
2.2 รายละเอียดของบ้าน ตามข้อ 2.1 เลขรหัสประจำบ้าน
บ้านเลขที.่ ............
หมูท่ .่ี ..........ชุมชน
...........................................ตรอก.................................................ซอย...........................................
ถนน.................................ตำบล......................................อำเภอ/กิ่งอำเภอ............................................จังหวัด.............................
หมายเหตุ รายละเอียดของบ้านตามข้อ 2.2 จะต้องระบุให้ครบถ้วน มิฉะนัน้ จะบันทึกข้อมูลไม่ได้
2.3 สถานที่ที่สามารถติดต่อไป.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................โทรศัพท์...........................................................
ชื่อนายจ้าง (ถ้ามี)......................................................................สถานที่ทำงาน.............................................................................
2.4 จำนวนคนในครอบครัวเดียวกัน................คน ได้แก่
ความสัมพันธ์
เลขทีแ่ บบสำรวจ (ถ้ามี)
ชื่อ-ชือ่ สกุล
1. ...................................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................................
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3. มีเอกสารหลักฐาน หรือบุคคลทีจ่ ะเป็นพยานรับรองหรือไม่ ไม่มี
มีเอกสาร (ระบุ) ............................................................................................................................................................
มีพยานบุคคล (ระบุ) .....................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกปีะการ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ได้รับการสำรวจ/
(....................................................) ผูใ้ ห้ถอ้ ยคำ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................

(ลงชือ่ )..................................................เจ้าหน้าที่
(..................................................) ผู้สำรวจ
ตำแหน่ง............................./โทร. ............................

ส่วนที่ 2 รูปถ่ายและลายพิมพ์นว้ิ มือของบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
รูปถ่าย
1 นิว้

นิว้ หัวแม่มอื ซ้าย

นิ้วหัวแม่มือขวา

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ
(....................................................)
ส่วนที่ 3 คำสัง่ นายทะเบียน

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

ผลการพิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐานที่มีอยู่ให้จัดทำ
ทะเบียนประวัติ กลุ่มบุคคลประเภท
บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวพัน
กับผู้ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิม
แต่ตกสำรวจ
เด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษาหรือ
สถานสงเคราะห์
กลุม่ บุคคลไร้รากเหง้า
บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย.........................
กลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้หนีภัยจากการสู้รบ
บุคคลต่างด้าวอื่น ๆ.....................................
ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนที่จัดทำทะเบียนประวัติ

ผลการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
มีชอ่ื ใน ท.ร. 14 แล้ว
มีชอ่ื ใน ท.ร. 13 แล้ว
มีชื่อในทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ แล้ว
มีชื่อในทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้ว
เลขประจำตัวประชาชนที่ตรวจสอบพบ

(ลงชื่อ)......................................................นายทะเบียน
(.......................................................)
วันที่..............................................................................

(ลงชื่อ)......................................................นายทะเบียน
(.......................................................)
วันที่..............................................................................

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
คำสั่งนายทะเบียน
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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แบบ 89/1

ใบตอบรับการสำรวจเพือ่ จัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน

เล่มที.่ ................เลขทีส่ ำรวจ..............................
วันที.่ .........เดือน.............................พ.ศ. ..............
สำนักทะเบียน..............................................................................อำเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด......................................................................ได้สำรวจบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ชือ่ นาย นาง
น.ส. ด.ช. ด.ญ. .....................................................................นามสกุล..................................................ไว้แล้ว
ลงชือ่ .................................................บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน/ ลงชือ่ ....................................................เจ้าหน้าที่
(................................................) ผูใ้ ห้ถอ้ ยคำ
(.....................................................) ผูส้ ำรวจ

รูปถ่าย
นิว้ หัวแม่มอื ซ้าย

นิ้วหัวแม่มือขวา

ถ่ายรูปแล้ว ลงชือ่ .................................................เจ้าหน้าที่
(.................................................)
วันที.่ .......เดือน.........................พ.ศ. .......................

หมายเหตุ ขอให้นำใบรับการสำรวจมาในวันถ่ายรูปและทำบัตรประจำตัว
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คำอธิบายแบบสำรวจเพือ่ จัดทำทะเบียนประวัตสิ ำหรับบุคคล
ทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (แบบ 89)
แบบสำรวจหน้าที่ 1
1. รายการเล่มที.่ .........เลขทีส่ ำรวจ..........ให้แต่ละสำนักทะเบียนกำหนดเอง จากเล่มที่ 1 เลขทีส่ ำรวจ
1 เรียงตามลำดับ และจ่ายไปคูก่ บั แบบ 89/1 เลขที่ 1 เรียงตามลำดับ โดยการจ่ายและใช้แบบพิมพ์ เลขที่
แบบพิมพ์จะต้องตรงกัน
2. รายการสำนักทะเบียน........รหัส
ให้นายทะเบียนเป็นผูก้ รอกรายการก่อนนำไปใช้สำรวจ
3. รายการวันทีส่ ำรวจ........สถานทีส่ ำรวจ........และรหัสประจำบ้าน
ให้ผทู้ ำหน้าทีส่ ำรวจเป็นผูก้ รอกรายการให้ถกู ต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงโดยในส่วนของสถานทีส่ ำรวจ ถ้าเป็นโรงเรียน
สถานสงเคราะห์ เรือนจำ สถานพยาบาล หรือบ้าน ให้ระบุชอ่ื และเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก ของอาคาร/
สถานทีด่ งั กล่าวตามสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
4. รายการในส่วนที่ 1 รายการประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้ผู้ทำหน้าที่สำรวจ
สอบถามข้อมูลและกรอกรายการตามข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบ ถ้าเป็นกรณีของเด็ก จะต้องสอบถามข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากบิดามารดา ผูป้ กครอง หรือผูอ้ ปุ การะเด็กอีกทางหนึง่ ด้วย สำหรับรายการใดทีไ่ ม่ทราบ ให้เขียนคำว่า
“ไม่ทราบ” โดยไม่ตอ้ งเว้นว่างไว้ ยกเว้นรายการวัน เดือน ปีเกิด ถ้าไม่ทราบวันทีแ่ ละเดือนทีเ่ กิด ให้กรอกเฉพาะ
ปี พ.ศ. ที่เกิด แต่ถ้าไม่ทราบวัน เดือน ปีเกิดเลย ให้ประมาณอายุของเด็กโดยการสอบถามพยานบุคคล
หรือตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานอืน่ เพือ่ เทียบเคียงกับเด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยเดียวกันและคำนวณหาปี พ.ศ. ทีเ่ กิด
และกรอกรายการตามนัน้
5. รายการของบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยขณะสำรวจ
5.1 รายการตามข้อ 2.1 ประเภทของบ้าน ให้ผู้สำรวจสอบถามว่าบ้านที่ผู้ถูกสำรวจอาศัยอยู่
นัน้ เป็นบ้านประเภทใด ถ้าเป็นโรงเรียน/สถานศึกษา หรือสถานสงเคราะห์ (รวมถึงสถานบำบัดรักษาโรค) ไม่วา่
ของราชการหรือเอกชน ให้ระบุชอ่ื สถานทีน่ น้ั ไว้ดว้ ย เช่น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี เป็นต้น ถ้าเป็นบ้าน
ทั่วไป ให้ทำเครื่องหมายตรงช่องอื่น ๆ แต่ถ้าไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นการถาวร เช่น เด็กเร่ร่อนจรจัด ให้ทำ
เครือ่ งหมายตรงช่องบ้านทีส่ ำนักทะเบียนกำหนด
5.2 รายการตามข้อ 2.2 รายละเอียดของบ้าน ให้ผู้สำรวจกรอกรายละเอียดตามหลักฐาน
สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผถู้ กู สำรวจอาศัยอยูใ่ นชุมชน ให้ระบุชอ่ื ชุมชนพร้อมทีต่ ง้ั ของชุมชน (ตรอก/ซอย/ถนน/
ตำบล/อำเภอ....) และถ้าเป็นกรณีทผ่ี ถู้ กู สำรวจไม่มบี า้ นอยูอ่ าศัยเป็นการถาวร (ตามข้อ 2.1 เลือกหัวข้อบ้านที่
สำนักทะเบียนกำหนด) ผู้สำรวจไม่ต้องกรอกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
จะเป็นผู้กรอกเลขรหัสประจำบ้านแทน
5.3 รายการตามข้อ 2.3 ให้ผู้สำรวจกรอกสถานที่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อ
กับบุคคลที่ถูกสำรวจได้โดยสะดวก (ถ้ามี) และถ้าผู้ถูกสำรวจเป็นแรงงานหรือลูกจ้าง ให้กรอกรายการของ
นายจ้างและสถานทีท่ ำงานไว้ดว้ ย
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5.4 รายการตามข้อ 2.4 ให้ผู้สำรวจกรอกรายการบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้สำรวจ
เท่าที่ทราบ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันในฐานะญาติพี่น้องเท่านั้น และถ้าญาติพี่น้องของผู้ถูกสำรวจ
เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนด้วยเช่นกัน ให้สอบถามว่าได้มีการสำรวจจัดทำทะเบียนฯ แล้วหรือไม่
ถ้าสำรวจแล้ว ใบตอบรับการสำรวจมีหรือไม่ เล่มทีแ่ ละเลขทีเ่ ท่าไร และสำรวจไว้ทส่ี ำนักทะเบียนใด ถ้าได้ขอ้ มูล
ดังกล่าวให้ระบุไว้ในข้อนีด้ ว้ ย

แบบสำรวจหน้าที่ 2

6. รายการตามข้อ 3 มีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลทีจ่ ะเป็นพยานรับรองหรือไม่ ให้ผสู้ ำรวจสอบถาม
บุคคลทีถ่ กู สำรวจว่าเคยติดต่อขอแจ้งเกิดหรือขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้านบ้างหรือไม่ มีเอกสารทะเบียนราษฎร เช่น
ใบรับแจ้งการเกิดสูตบิ ตั ร ทะเบียนประวัตบิ คุ คลบนพืน้ ทีส่ งู หรือชนกลุม่ น้อย สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น หรือ
เอกสารทีร่ าชการออกให้ทเ่ี กีย่ วกับตัวผูถ้ กู สำรวจ เช่น ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนทหาร เป็นต้น หรือมีพยาน
บุคคลที่รู้เห็นการเกิด หรือรู้จักมักคุ้น รู้ประวัติของผู้ถูกสำรวจเป็นอย่างดีที่สามารถให้การรับรองและยืนยัน
ตัวบุคคลต่อนายทะเบียนหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุรายการดังกล่าวให้ชดั เจน
7. การลงลายมือชื่อในส่วนที่ 1 ให้ผู้ถูกสำรวจลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ (กรณีเขียนหนังสือไม่ได้)
ตรงช่องผู้ได้รับการสำรวจ/ผู้ให้ถ้อยคำ แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่สำรวจ ลงชื่อตรงช่องเจ้าหน้าที่ผู้สำรวจ
พร้อมเขียนชือ่ ตัวบรรจงตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ (ถ้ามี)
8. รายการในส่วนที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่สำรวจ เป็นผู้พิมพ์ลายนิ้วมือและติดรูปถ่ายของ
ผูถ้ กู สำรวจ แล้วลงลายมือชือ่ พร้อมเขียนชือ่ ตัวบรรจง ตรงช่องเจ้าหน้าทีผ่ พู้ มิ พ์ลายนิว้ มือ
9. ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็นส่วนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของสำนักทะเบียน ดังนี้
9.1 ส่วนที่ 3 นายทะเบียนจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าบุคคลที่ถูกสำรวจจัดอยู่ใน
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนกลุม่ ใด ในจำนวน 6 กลุม่ แล้วลงลายมือชือ่ พร้อมเขียนชือ่ ตัวบรรจง
9.2 ส่วนที่ 4 ให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน ที่ทำหน้าที่บันทึกรายการ
บุคคลทีถ่ กู สำรวจตามแบบ 89 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นผูล้ งรายการและลงลายมือชือ่ พร้อมเขียนชือ่ ตัวบรรจง
โดยจะปฏิบัติเฉพาะรายที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรอยู่ก่อนแล้ว
ถ้าเป็นกรณีตรวจแล้วไม่พบชือ่ ซ้ำในฐานข้อมูลฯ ให้เจ้าหน้าทีค่ นดังกล่าวจดเลขประจำตัวประชาชนประเภท 0
ของผูท้ ถ่ี กู สำรวจตามทีช่ ดุ คำสัง่ กำหนดให้ ไปกรอกลงในส่วนที่ 3 ตรงช่องเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
9.3 ช่องรายการคำสัง่ นายทะเบียนท้ายส่วนที่ 4 มีไว้ใช้ในกรณีอน่ื ๆ ทีต่ อ่ เนือ่ ง เช่น การสัง่ ให้
เพิม่ ชือ่ บุคคลตามแบบ 89 ลงในทะเบียนประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน สำหรับบุคคลทีต่ รวจสอบครัง้ แรก
พบว่า มีชอ่ื ในฐานข้อมูลฯ อยูแ่ ล้ว แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังปรากฏว่าเป็นรายการของบุคคลอืน่
หรือกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จำหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวจากบุคคลประเภท 0 ตามระเบียบสำนัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะฯ ข้อ 14 หรือข้อ 15 เป็นต้น
อนึ่ง การแต่งตั้งผู้ทำการสำรวจให้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในสถานที่หรือพื้นที่
ทีท่ ำการสำรวจตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 34 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2548 นอกจากนี้ ในการกรอกและมอบใบตอบรับตามแบบ 89/1 ให้ผู้ถูกสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
เพือ่ นำมาในวันถ่ายรูปนัน้ ให้ตรวจสอบเลขเล่มทีแ่ ละเลขทีส่ ำรวจตามแบบ 89/1 จะต้องตรงกับแบบ 89 ทุกราย
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ใบแสดงผลการตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

แบบ 89/2

สำนักทะเบียน.............................................................................จังหวัด...................................................................................
การตรวจสอบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรพบว่า ชือ่ .....................................นามสกุล..................................
วัน เดือน ปีเกิด...................................................ตามแบบสำรวจบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนมีชอ่ื ซ้ำกับบุคคลชือ่
และนามสกุลเดียวกัน จำนวน...................................ราย ได้แก่
ชือ่ ....................................................นามสกุล..........................................................วัน เดือน ปีเกิด..........................................
เลขประจำตัวประชาชน..................................................บิดาชือ่ ...............................................สัญชาติ.................................
มารดาชือ่ .............................................สัญชาติ...................................................ทีอ่ ยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............................................
.........................................................................................................................................................................................................
เป็น ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
ผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
แรงงานต่างด้าว สัญชาติ.............................................
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน กลุม่ ....................................................................................................................
ขอให้เจ้าของรายการหรือญาติตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นรายการบุคคลของตนเองจริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้นำ
หลักฐานไปพบนายทะเบียนเพือ่ จัดทำทะเบียนประวัตแิ ละกำหนดเลขประจำตัวให้
(ลงชือ่ )...................................................เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
(.................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที.่ .......................................................

หมายเหตุ

กรณีพบว่ามีชอ่ื ซ้ำมากกว่า 1 ราย จะออกรายการบุคคลชือ่ ซ้ำให้เพียงรายเดียว ขอให้เจ้าของ
รายการติดต่อนายทะเบียนเพือ่ ตรวจสอบอีกครัง้
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ด่วนมาก
ที่ มท 0208.1/11263

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300
27 ตุลาคม 2548

เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน กระทรวงทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/10138 ลงวันที่ 26 กันยายน 2548
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สำเนามติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 จำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพือ่ ให้ทา่ นพิจารณาดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ความละเอียดทราบแล้วนัน้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าเนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึง่ ในหลักการคือให้จดั การศึกษาให้บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ได้ทกุ ประเภทและทุกระดับการศึกษา และเมือ่ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถออกหลักฐาน
ทางการศึกษาได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยทั่วไปและสามารถได้รับเงินอุดหนุนรายหัว ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยขอความ
กรุณาท่านพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน เพือ่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการและขอความกรุณาส่งเอกสารที่ท่านปรับปรุง
แก้ไขแล้วให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เพื่อรวบรวมรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุม่ กิจการพิเศษ
โทร./โทรสาร 0-2280-6217-8
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุม่ กิจการพิเศษ โทร. 0-2280-6217-8 ภายใน 1267
ที่ ศธ 0208.1/11264
วันที่ 27 ตุลาคม 2548
เรื่อง การจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงาน กศน. และ สช.
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา
แก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย โดยให้จดั การศึกษาให้แก่ทกุ คน โดยไม่จำกัดระดับ
ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นผู้หนีภัยจากการสู้รบ ให้จัดการศึกษาภายในศูนย์พักพิง) การจัดทำฐาน
ข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเท่ากับเด็กที่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทัง้ ในส่วนทีส่ งั กัด สช. ด้วย รายละเอียดดังแนบ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนดังนี้
1. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 แล้วเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2548 และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป
2. ขอให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงดังกล่าว โดยขอให้ส่งเอกสารที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2548 เพือ่ รวบรวมรายงานต่อคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารนับอายุเด็กเพือ่ เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545
------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็ก
อายุครบเจ็ดปีบริบรู ณ์ในปีใด ให้นบั ว่าเด็กมีอายุยา่ งเข้าปีทเ่ี จ็ดในปีนน้ั
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
สุวทิ ย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุ
ย่างเข้าปีทส่ี บิ หกเว้นแต่สอบได้ชน้ั ปีทเ่ี ก้าของการศึกษาภาคบังคับ และกำหนดให้การนับอายุของเด็กดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารนับอายุทก่ี ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
[รก. 2545/20ก/5/25 กุมภาพันธ์ 2545]
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการแก้วนั เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2547
------------------โดยทีเ่ ห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วนั เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
และนักศึกษา ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วนั เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วนั เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2525
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ คำว่า “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และให้หมายความรวมถึงสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นกำกับดูแลและหรืออยูใ่ นความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ข้อ 5 การขอแก้วนั เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุที่
เจ้าหน้าทีข่ องสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรือเขียนตกให้หวั หน้าสถานศึกษาเป็นผูแ้ ก้ไขให้ถกู ต้องตามทีเ่ ป็นจริง
ในหลักฐาน และการแก้ไขตกเติมให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึก
สีแดงโดยลงนามผูแ้ ก้ และวัน เดือน ปี ย่อกำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
(2) ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผรู้ อ้ งขอให้แก้ ผูร้ อ้ งจะต้อง
ส่งคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาเพือ่ ประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัย
วัน เดือน ปีเกิด ตามลำดับความสำคัญ ดังนีค้ อื
(ก) สูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิด
(ข) ถ้าหากเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก) สูญหายหรือถูกทำลายก็ให้สง่ เอกสารอืน่ ๆ ทีห่ น่วยราชการ
ออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนต่างด้าว บัตรประจำตัวประชาชน
(ค) ในกรณีทป่ี รากฏว่าเอกสารหลักฐานตามข้อ (ข) ทีห่ น่วยราชการออกให้นน้ั วัน เดือน ปีเกิดไม่ตรงกัน
ให้พจิ ารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
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(3) เมื่อทางสถานศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามข้อ 5 (2) (ก) หรือข้อ 5 (2) (ข) หรือ
ได้ทำการสอบสวนตามข้อ 5 (2) (ค) แล้ว ถ้าปรากฏชัดแจ้งว่า วัน เดือน ปีเกิดผิดพลาดไม่ตรงกับหลักฐาน
ความเป็นจริง ให้ทำรายงานส่งคำร้องขอแก้วัน เดือน ปีเกิด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
และสำเนาการสอบวน (ถ้ามี) ไปตามระเบียบราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแก้ไขเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน
พ.ศ. 2549
------------------โดยทีเ่ ห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวันให้มคี วามเหมาะสม
กับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษา
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีล่ กั ษณะเดียวกับครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผูอ้ ำนวยการหรือผูร้ กั ษาราชการแทน
ข้อ 5 สถานศึกษาต้องใช้สมุดหมายเหตุรายวันตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 6 สถานศึกษาต้องรักษาสมุดหมายเหตุรายวันนีไ้ ว้ให้ดี อย่าให้ฉกี ขาดสูญหาย
ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเขียนชื่อสถานศึกษาและลงรายการต่าง ๆ ที่หน้าปกสมุดหมายเหตุรายวัน
ให้บริบรู ณ์ไม่ยอ่ ไม่ตดั และในใบหน้าต้องลงวัน เดือน ปี ทีเ่ ริม่ ใช้สมุดหมายเหตุรายวันเป็นตัวอักษร
ข้อ 8 สมุดหมายเหตุรายวัน สถานศึกษาต้องให้บคุ คลต่อไปนี้ ลงชือ่ กำกับ
(1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงชือ่ กำกับ
(2) สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองท้องถิน่ อืน่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงชือ่ กำกับ
(3) สถานศึกษา นอกจาก (1) และ (2) ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดหรือผู้กำกับดูแล หรือ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายลงชือ่ กำกับ
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ข้อ 9 สมุดหมายเหตุรายวันต้องให้มีเลขที่เป็นลำดับไปทุกหน้าห้ามมิให้แทรกหน้าหรือฉีกหน้าออก
เป็นอันขาดและห้ามมิให้เว้นทีว่ า่ งไว้
ข้อ 10 การลงหมายเหตุในสมุดหมายเหตุรายวันให้ลงเป็นปัจจุบนั ทุกวัน ข้อความทีล่ งแล้วจะคัดลอก
ขึน้ หน้าใหม่ หรือขึน้ เล่มใหม่ไม่ได้ นอกจากได้รบั อนุญาตจากบุคคลตามข้อ 8
ข้อ 11 การลงสมุดหมายเหตุรายวัน ต้องลงด้วยเส้นหมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน ถ้ามีผิดตกที่ใด ห้ามขูด
ลบเพิ่มเติม แต่ให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีต แล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดงเช่นเดียวกัน
การแก้ไขจากเดิมแห่งใด ผูแ้ ก้ตอ้ งลงชือ่ และวัน เดือน ปียอ่ กำกับไว้ทร่ี มิ กระดาษทุกแห่ง ถ้ามีขอ้ ความตกเติม
ให้ผตู้ กเติมลงลายมือชือ่ หรือชือ่ ย่อไว้เป็นสำคัญ
ข้อ 12 ให้หวั หน้าสถานศึกษามีหน้าทีจ่ ดข้อความลงในสมุดหมายเหตุรายวัน
ข้อ 13 เรือ่ งทีจ่ ะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวัน ได้แก่ ประวัติ ระเบียบหรือข้อบังคับ การเปลีย่ นแปลง
การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน การมาปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
ของบุคลากร การลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรายอืน่ ๆ
นอกจากนี้ เรื่องอื่น ๆ ที่จะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวันให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ถ้าวันใดไม่มเี หตุการณ์อะไร ก็ให้ลงว่า “ปกติ” ต้องเขียนวัน เดือน ปี และลงชือ่ หัวหน้าสถานศึกษากำกับไว้ดว้ ย
ข้อ 14 สมุดหมายเหตุรายวันที่ใช้อยู่ก่อนระเบียบนี้ ให้ยังคงใช้เป็นสมุดหมายเหตุรายวันของ
สถานศึกษาตามระเบียบนีต้ อ่ ไป
ข้อ 15 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูใ้ ช้อำนาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ มท 0309.1/ว 8

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท. 12150
17 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การแจ้งการเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง 1. พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนบ้านและการจัดทำทะเบียนประวัติ
สำหรับบุคคลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ตารางสรุปการจัดทำสูตบิ ตั รและทะเบียนประวัตบิ คุ คลไม่มสี ญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายฯ
ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการของพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 หลายประการ รวมถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาการไร้สถานะทางทะเบียนของ
บุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไม่วา่ จะเป็นคนไทยหรือคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยในเรือ่ งการรับแจ้งการเกิดและ
การจัดทำเอกสารการทะเบียนราษฎร ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการประชากรของประเทศ การตรวจสอบ
ควบคุมและพิสจู น์ทราบตัวบุคคล และเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง เป็นต้น รวมทั้งได้มีการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทย และระเบียบ
สำนักทะเบียนกลางเพือ่ กำหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฉิ บับนีซ้ งึ่ ได้แจ้งให้สำนักทะเบียนอำเภอและ
สำนักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งทราบและถือปฏิบตั ติ ามเอกสารทีอ่ า้ งถึง นัน้
นับแต่พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บงั คับ สำนักทะเบียนกลาง
ได้รับการสอบถามปัญหาและข้อหารือจำนวนมากเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรับแจ้งการเกิดและจัดทำ
สูตบิ ตั รรวมถึงการจัดทำทะเบียนประวัตสิ ำหรับคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยประเภทต่าง ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย
โดยสำนักทะเบียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎรเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวเป็นไป
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ด้วยความถูกต้องและชัดเจน จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งซักซ้อม
ความเข้าใจให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ก. การรับแจ้งการเกิดและการออกสูตบิ ตั ร
(1) กรณีการแจ้งการเกิดภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งสามารถ
รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไม่ว่าบิดามารดาของเด็กที่เกิดจะเป็น
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นคนหลบหนีเข้าเมือง หรือเป็นคนต่างด้าว
ทีเ่ กิดในราชอาณาจักร และไม่วา่ บิดามารดาของเด็กทีเ่ กิดจะมีชอ่ื และรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร
มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือไม่กต็ าม โดยประเภทของสูตบิ ตั รทีอ่ อกให้แก่เด็กย่อมขึน้ อยูก่ บั สิทธิและ
สถานะการอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรของบิดามารดาของเด็กทีเ่ กิดเป็นสำคัญ เช่น บิดาเป็นชนกลุม่ น้อยทีม่ เี ลข
ประจำตัวประชาชน ประเภท 0 มารดาเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
(ถือหนังสือเดินทาง) บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ร. 3 เลขประจำตัวประชาชนประเภท 7 หรือกรณีบดิ าเป็นแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่าที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 00 แต่ระยะเวลาการได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดแล้วเนื่องจากไม่ไปขออนุญาตทำงาน ส่วนมารดาได้รับการสำรวจบุคคลไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ร. 031 เลขประจำตัวประชาชนประเภท 0 หรือกรณีบดิ า
เป็นคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มารดาเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อย
ทีต่ กสำรวจไม่มเี ลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเช่นกัน บุตรจะได้สตู บิ ตั ร ท.ร. 031 เลขประจำตัวประชาชน
ประเภท 0 เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปการจัดทำสูตบิ ตั รและทะเบียนประวัตบิ คุ คลไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ทีส่ ง่ มาพร้อมนี้
(2) กรณีการแจ้งการเกิดเกินกำหนดของเด็กทีเ่ ป็นบุตรของคนต่างด้าว นายทะเบียนผูร้ บั แจ้ง
สามารถรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ได้โดยปฏิบัติตามข้อ 58 แห่งระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ซึง่ กำหนดให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ 57 โดยนายทะเบียนจะต้องพิจารณาสถานะ
ของบิดามารดาของเด็กที่แจ้งการเกิดว่าในขณะที่เด็กเกิด บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวกลุ่มใด ประเภทใด
แล้วออกสูตบิ ตั รให้ตามสถานะของบิดามารดาในขณะนัน้ เช่นเดียวกับการแจ้งการเกิดในระยะเวลาทีก่ ำหนด อาทิ
บิดาทีส่ ถานะปัจจุบนั เป็นคนต่างด้าวทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยู่ มีเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 8 มารดาเป็นผูท้ ่ี
ได้รับการสำรวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ปรากฏว่าในขณะที่บุตรเกิดบิดา
มีสถานะเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การสำรวจบุคคลไม่มสี ถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 0 ฉะนัน้ การรับแจ้งการเกิด
เกินกำหนดสำหรับกรณีนี้นายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องออกสูติบัตร ท.ร. 031 กำหนดเลขประจำตัวประชาชนประเภท 0
เป็นต้น ทัง้ นี้ การแจ้งเกิดเกินกำหนดตามข้อนีใ้ ห้หมายรวมถึงกรณีบตุ รของคนต่างด้าวทีเ่ กิดในราชอาณาจักร
ก่อนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าเด็กที่ขอแจ้ง
การเกิดเกินกำหนดจะต้องเป็นบุคคลทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดทำทะเบียนราษฎรและไม่มเี ลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ข. การจัดทำทะเบียนประวัตแิ ละการเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนประวัติ สำหรับคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีไ่ ม่อาจ
เพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 และ ท.ร. 13)
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(1) การเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติอันเนื่องมาจากการแจ้งการเกิดสำหรับเด็กที่ได้รับสูติบัตร
ท.ร. 031 เลขประจำตัวประชาชนประเภท 0 แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กทีเ่ กิดในท้องทีส่ ำนักทะเบียนทีบ่ ดิ าหรือมารดามีชอ่ื
ในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก โปรแกรมการปฏิบัติงานจะกำหนดนายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียน
ประวัติ ท.ร. 38 ก เลขทีเ่ ดียวกับบิดาหรือมารดา
(1.2) กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กทีเ่ กิดต่างท้องที่ สำนักทะเบียนทีบ่ ดิ ามารดามีชอ่ื
ในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก โปรแกรมการปฏิบตั งิ านจะกำหนดให้ออกสูตบิ ตั ร ท.ร. 031 พร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ
ให้นายทะเบียนมอบสูติบัตรให้กับผู้แจ้งการเกิด ส่วนสำเนาสูติบัตรให้ส่งไปยังสำนักทะเบียนแห่งที่บิดาหรือ
มารดามีชอ่ื ในทะเบียนประวัติ เพือ่ ให้นายทะเบียนเพิม่ ชือ่ เด็กในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก เลขทีเ่ ดียวกับบิดา
หรือมารดา โดยไม่ตอ้ งออกใบรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่
(1.3) กรณีการรับแจ้งการเกิดของเด็กทีบ่ ดิ าและมารดาไม่มเี ลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัตกิ ลาง ท.ร. 38 ก ของสำนักทะเบียนขึน้ 1 ฉบับ โดยใช้เลขที่ 0/89 หมูท่ ่ี
ตามเลขทีห่ มูข่ องทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนบ้าน เช่น หมูท่ ่ี 77 เป็นต้น แล้วให้เพิม่ ชือ่ เด็กตามรายการใน
สูติบัตรลงในทะเบียนประวัติฉบับนั้น หากต่อมาบิดาหรือมารดาของเด็กได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎร
และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ดำเนินการแจ้งย้ายชื่อเด็กไปเข้าในทะเบียนประวัติเลขที่เดี่ยวกับ
บิดาหรือมารดา
(2) กรณี นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ไม่อาจพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กทีแ่ จ้งการเกิด ในกรณีการแจ้งการเกิดเกินกำหนดตามระเบียบ
สำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 57 และข้อ 58 การแจ้งการเกิดสำหรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึง่ ถูกทอดทิง้
และเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 59 และข้อ 59/1
ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขทีต่ ามทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือผูป้ กครอง หรือ
เลขทีต่ ามทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0
ให้กบั เด็กดังกล่าวโดยดำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (ต้องทำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
(3) กรณีบคุ คลทีอ่ า้ งว่าเป็นคนไทยขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ
ข้อ 93 และข้อ 97 แต่หลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสจู น์สถานะการเกิดและสัญชาติ ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียน
ประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขทีต่ ามทะเบียนบ้านทีจ่ ะขอเพิม่ ชือ่ กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0
ให้กบั บุคคลดังกล่าวโดยดำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (ต้องทำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
(4) กรณีบคุ คลหรือสถานสงเคราะห์เอกชนขอเพิม่ ชือ่ เด็กอนาถาทีอ่ ยูใ่ นการอุปการะเลีย้ งดูเข้า
ในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 98 ให้นายอำเภอหรือผูอ้ ำนวยการเขต แล้วแต่กรณี พิสจู น์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กเช่นเดียวกับการแจ้งการเกิดเกินกำหนด ถ้าไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กทีข่ อเพิม่ ชือ่ ได้ ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขทีต่ ามทะเบียนบ้าน
ที่จะขอเพิ่มชื่อหรือของสถานสงเคราะห์ แล้วแต่กรณี กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0
ให้กบั เด็กดังกล่าวโดยดำเนินการเช่นเดียวกับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (ต้องทำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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(5) กรณีคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีน่ ายทะเบียนไม่อาจจัดทำทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ให้ได้ตาม
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 105 ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก ใช้เลขทีต่ ามทะเบียน
บ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท 0 ให้กับบุคคลดังกล่าวโดยดำเนินการ
เช่นเดียวกับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (ต้องทำแบบ 89 ไว้เป็นหลักฐาน)
ค. การกำหนดเลขประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลทีไ่ ด้รบั แจ้งการเกิดตามข้อ ก และได้รบั การจัด
ทำทะเบียนประวัตติ ามข้อ ข จะได้เลข 13 หลักเป็นบุคคลประเภท 0 กลุม่ ทัว่ ไป กล่าวคือเลขหลักทีห่ กและ
หลักทีเ่ จ็ดเริม่ ต้นเป็นเลข 00 (0 xxxx 00xxx xx x) ซึง่ จะแตกต่างจากกลุม่ บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ซึง่ ได้รบั การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2548 ซึง่ จะเป็นบุคคลประเภท 0 กลุม่ 89 (เลขหลักทีห่ กและหลักทีเ่ จ็ดเป็นเลข 89)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดแจ้งให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิน่ ทุกแห่งถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิพ์ าณิชย์)
ผูอ้ ำนวยการทะเบียนกลาง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. 0-2791-7313-6
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ที่ ศธ 0231/509

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300
7 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้องตีล้ า่ ง
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเทียบโอนผลการเรียนฯ
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ แรงงาน
ข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความได้รับการร้องเรียกกรณีนักเรียนห้าคนของโรงเรียนบ้องตี้ล่าง
ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวแจ้งว่าไม่สามารถรับเด็กทั้งห้าคนเข้าทะเบียนโรงเรียนได้เนื่องจากขาดหลักฐานการจบ
การศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปีทส่ี ่ี ความละเอียดทราบแล้วนัน้
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพือ่ พิจารณากรณีดงั กล่าว จากหลักฐานต่าง ๆ ทีโ่ รงเรียน (ชัว่ คราว) บ้านปิลอ๊ กคี่ ออกให้นกั เรียนเพือ่ เป็น
หลักฐานในการจบการศึกษาแล้ว แจ้งว่าโรงเรียนบ้องตีล้ า่ งสามารถรับเด็กทัง้ ห้าคนเข้าเรียนในสถานศึกษาได้
โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนเพือ่ รับเข้าเรียนตามความเหมาะสมของผูเ้ รียนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 และเอกสารแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเทียบโอนผลการเรียน
เข้าสูส่ ถานศึกษาในระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังแนบ
จึ ง เรี ย นมาเพื ่ อ โปรดทราบ และดำเนิ น การต่ อ ไป ผลเป็ น ประการใดกรุ ณ าแจ้ ง ให้ ก ระทรวง
ศึกษาธิการทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
โทร./โทรสาร 0-2628-6398, 0-2628-6399
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
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ที่ ศธ 0210.03/6217

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300
6 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง การรับสมัครและออกหลักฐานการศึกษาของผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
เรียน ผูอ้ ำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร/จังหวัดทัว่ ประเทศ
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการ
พิเศษ ที่ ศธ 0231/9277 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549
ตามที่ มีสถานศึกษาหลายแห่งได้ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับสมัครและการออกหลักฐาน
การศึกษาให้นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ได้เปิดกว้าง
ให้เด็กทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดประเภทหรือพื้นที่การศึกษา (ยกเว้น
กลุม่ ทีห่ ลบหนีภยั จากการสูร้ บ จัดให้เรียนได้ในพืน้ ที)่ นัน้
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ขอแจ้งให้ทราบว่า สถานศึกษาสามารถรับสมัครและออก
หลักฐานการศึกษาให้เด็กทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยได้ ตามระเบียบดังกล่าว ดังหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0231/2977 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ดังแนบมานี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งสถานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ทิพวัลย์ มาแสง
(นางทิพวัลย์ มาแสง)
ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
รักษาราชการแทน ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(ลงชือ่ )

กลุม่ พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
โทร. 0-2282-2853, 0-2282-1895
โทรสาร 0-2281-3732
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คำสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 297/2552
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทำงานจัดทำคูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษา
ให้แก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
........................................
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา
ให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบในการจัด
การศึกษาให้แก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญ
ั ชาติไทยมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2548 เป็นต้นมา
แต่ปรากฏว่ายังมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั อิ ยูม่ าก เนือ่ งจากครู อาจารย์ สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอ้างว่า
ไม่เข้าใจแนวทางปฏิบตั ิ จึงทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนอยูเ่ ป็นประจำ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ขึ้น และเพื่อให้การจัดทำคู่มือดังกล่าวดำเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตัง้ คณะทำงานจัดทำคูม่ อื ปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะทำงาน
2. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผูอ้ ำนวยการสำนักกิจการพิเศษ สป. รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
4. ผูแ้ ทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะทำงาน
5. ผูแ้ ทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะทำงาน
6. ผูแ้ ทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะทำงาน
7. ผูแ้ ทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คณะทำงาน
8. ผูแ้ ทนสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะทำงาน
9. ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คณะทำงาน
10. ผูแ้ ทนสำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
คณะทำงาน
11. ผูแ้ ทนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
คณะทำงาน
12. ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
คณะทำงาน
13. ผูแ้ ทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
คณะทำงาน
14. ผูแ้ ทนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
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15. ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย
คณะทำงาน
16. ผูแ้ ทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 2 คน
คณะทำงาน
17. ผูแ้ ทนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน
คณะทำงาน
18. ผูแ้ ทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 คน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
19. ผูแ้ ทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
คณะทำงาน
20. ผูแ้ ทนสำนักนิตกิ าร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงาน
21. นายสุรพงษ์ กองจันทึก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ สภาทนายความ
22. นางยินดี ห้วยหงษ์ทอง
ผูแ้ ทนมูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก
คณะทำงาน
คณะทำงาน
23. นางอัชรีวรรณ วรินทรเวช
คณะทำงาน
24. นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ
25. นางรจนา สินที หัวหน้ากลุม่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและเลขานุการ
26. นางนวลศรี มงคลรัตน์
คณะทำงานและเลขานุการ
27. นางมาลัยทอง ไตรเลิศ
คณะทำงานและเลขานุการ
28. นางพิชามญชุ์ จิตต์สวาสดิ์
ให้คณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย มีหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย
3. จัดพิมพ์คมู่ อื เพือ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายชินภัทร ภูมริ ตั น)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายชือ่ คณะผูจ้ ดั ทำ
คูม่ อื และแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัดการศึกษาแก่
บุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ระหว่างวันที่ 9-12 มิถนุ ายน 2552 ณ โรงแรงเฟิสน์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1. นายสุรเทพ ตัน๊ ประเสริฐ
2. นายศัจธร วัฒนะมงคล
3. นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์
4. นางปทุมรัตน์ เหรียญไพศาล
5. นายชูชาติ แก้วนอก
6. นางปาริยา คำนึงกิจ
7. นายประเทือง ทรัพย์เกิด
8. นายประยุทธ์ ชำนาญกิจ
9. นายณรงค์ศกั ดิ์ สายแสง
10. นางสาวกรรชรส วันดี
11. นางสาวกรรณิการ์ สอนง่าย

12. นางสาวกิตติ ทองสกุล
13. นางศิราณี อิม่ สุวรรณ์

14. นางสาวชนิตา จิตร์ธรรม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
ผูอ้ ำนวยการสำนักกิจการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 จ.ชลบุรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 จ.ชลบุรี
รองผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
นิตกิ รชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครูศนู ย์การเรียนชุมชน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสาทร
ครูวทิ ยฐานะชำนาญการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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15. นายธเนตร หลงศรี
16. นางพิมลพรรณ บางโมรา
17. นางสาวนาถฤดี มีทองคำ
18. นางสาวสุภรณ์ เนตรสวัสดิ์
19. นายอุดมเขต ราษฎร์นยุ้
20. นายมารุฒ มหายศนันท์
21. นายสุรพงษ์ กองจันทึก
22. นางยินดี ห้วยหงษ์ทอง
23. นายเมืองทอง แสงราช
24. นายมานะ มัง่ มีทรัพย์
25. นางบุญเพ็ญศรี รัตนสุภา
26. นางเสาวนีย์ สว่างอารมณ์
27. นายอาทร ทองสวัสดิ์
28. พ.ต.ท.หญิงอำพร โอฬารสกุล
29. ผศ.สุนนั ทา รักษ์อนันท์
30. นางสาวมยุรี จุลกัณห์
31. นางดวงกมล พรหมชัย
32. นางสาวจุฬาภร เนียมแสวง
33. นางสาวสุพตั รา เอือ้ อารีย์
34. นายเฉลียว เถือ่ นเภา
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พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
สำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
สำนักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการปกครอง
กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ สภาทนายความ
มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ
รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ หอวังนนทบุรี
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวัดศิรมิ งคล จ.สมุทรสาคร
นิตกิ รชำนาญการพิเศษ
สำนักนิตกิ าร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สารวัตรงานบริการด้านการศึกษา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
รองอธิการบดีฝา่ ยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นิตกิ ร มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พเิ ศษกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จ.ฉะเชิงเทรา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาราชบุรี เขต 1
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35. นายพิทกั ษ์ วงศ์ชมุ พรเลิศ
36. นายชัยวัฒน์ พุม่ เจริญ
37. นายมานะ งามเนตร์
38. ร.ต.อ.สำเนียง องค์การ
39. นายสุเทพ ธรรมจักร
40. นางพุทธิยา พืน้ พรม
41. นางสาวอภิรดี อรอุไร
42. นางสาวคนึงภรณ์ วงเวียน
43. นางรจนา สินที
44. นางนวลศรี มงคลรัตน์
45. นางมาลัยทอง ไตรเลิศ
46. นางพิชามญช์ จิตต์สวาสดิ์

ทปอ.
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนคลองทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ร้อย ตชด.342 กก. ตชด.34.ตาก
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิน่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นักบริหารการศึกษา
สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยประสานงาน
กลุม่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
สำนักกิจการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0-2628-6398
โทรสาร 0-2628-6396-7
www.skp.moe.go.th
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มูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบท (มยช.)
สำนักงานบางบอน 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819 / e-mail fry@fry1985.org website : www.fry1985.org
สำนักงานร้อยเอ็ด 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
หรือ ตูป้ ณ. 15 อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 0-4354-7782-3 โทรสาร 0-4354-7782

ที่ มยช.02-090 / 2553
13 ตุลาคม 2553
เรื่อง ขออนุญาตพิมพ์เพือ่ เผยแพร่
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เนือ่ งด้วย มูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบท (มยช.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านการศึกษา
ของเด็กข้ามชาติและเด็กที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานข้ามชาติและผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะบุคคล (คพรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมาย เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ภายใต้สงั กัด
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มเด็กข้ามชาติและเด็กที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยได้รับความร่วมมือใน
การดำเนินงานโครงการจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาโครงการร่วมกับสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้จดั อบรม ประชุม สัมมนาแก่ผบู้ ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพืน้ ทีโ่ ครงการ
นำร่อง ซึง่ ได้แก่เขตบางขุนเทียน เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบตั สิ ำหรับการจัด
การศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
อย่างไรก็ตามโครงการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดในเขต
บางขุนเทียนได้เล็งเห็นร่วมกันถึงความจำเป็นที่จะจัดให้มีคู่มือสำหรับแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ในทิศทาง
เดียวกัน เพือ่ นำไปเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการจัดการศึกษาให้กบั เด็กกลุม่ ดังกล่าว
ดังนั้น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ใคร่ขออนุญาตจากท่าน เพื่อพิมพ์เผยแพร่ “คู่มือและแนวปฏิบัติ
สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย” โดยจะได้ดำเนินการ
สนับสนุนคูม่ อื ดังกล่าวแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพือ่ ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดาวัลย์ หลักแก้ว)
ผูป้ ระสานงานโครงการ
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ที่ ศธ 0234/10240

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300
9 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง อนุญาตพิมพ์เพือ่ เผยแพร่เอกสาร
เรียน นางสาวลัดดาวัลย์ หลักแก้ว
อ้างถึง หนังสือมูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบทที่ มยช. 02-090/2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553
ตามหนังสือที่อ้างถึง มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทได้ขออนุญาตพิมพ์ “คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับ
การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย” เพื่อสนับสนุนให้แก่โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้วนัน้
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พิ จ ารณาแล้ ว เพื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรในกรุงเทพมหานคร จึงอนุญาตให้มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท จัดพิมพ์
“คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย”
เพือ่ เผยแพร่ได้โดยมิใช่มงุ่ ผลประโยชน์เพือ่ การค้า
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รอดคล้าย)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักกิจการพิเศษ
กลุม่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
โทร. 0-2628-6398
โทรสาร 0-2628-6399
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