
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยกฎหมายสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 
 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ นายทะเบียนอ าเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกจังหวัด 
 

         ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสกับผู้ เข้าเฝ้าฯ                   
ณ พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความส าคัญตอนหนึ่งว่า "...ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมา
นานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความ
เป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนอยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ 
ก็จะท าให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป..." 
 

          เพื่อเป็นการรับสนองกระแสพระราชด ารัสดังกล่าวข้างต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เห็นว่า กระแสพระราชด ารัสดังกล่าวข้างต้น
มีความส าคัญอย่างยิ่ง สมควรที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวโดยตรง ควรจะ
ได้รับใส่เกล้าฯ น าไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป 
 

       ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าสรุปข้อกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและน าไปปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และสัมฤทธิ์ผลทางด้านงานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ รวมถึงเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาสถานะบุคคล รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

       อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยขอเน้นย้ าให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ/นายทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานทะเบียนราษฎร และงานสัญชาติ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้อง               
เป็นธรรมกับประชาชนผู้มาขอรับบริการ และระมัดระวังอย่าให้เกิดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ หรือการทุจริตทาง
ทะเบียนโดยเด็ดขาด 
 

     จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ  ผลเป็นประการใดรายงานให้ทราบด้วย ทั้งนี้  จักได้ ให้กรมการปกครอง                    
(ส านักบริหารการทะเบียน) ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ต่อไป 



พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔4 
ณ วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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การได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
บุคคลจะไดส้ัญชาติไทย  โดย... 

1. การสืบสายโลหิตจากบิดาหรือมารดา 
    ที่มีสัญชาติไทยอยู่แล้ว 

2. หลักดินแดน หมายถึง การที่
บุคคลเกิดในประเทศไทย แต่มีบิดา
และมารดาเป็นคนต่างด้าวหรือคน
ไร้สัญชาติ ซึ่งบุตรจะได้สัญชาติไทย             
ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด 

3. การแปลงสัญชาติจากสัญชาติ
อื่นเป็นคนสัญชาติไทยหรือขอมี
สัญชาติไทยตามสามีที่มีสัญชาติ
ไทยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองและกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าบิดาหรือมารดาจะจดทะเบยีน
สมรสกันหรือไม่ และบุตรที่เกิดมานั้น            
ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือนอก
ประเทศไทย 

ข้อแนะน าในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล  
                                           โดย...ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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1. กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทย บุตรจะได้สัญชาติไทยตามมารดาหรือบิดาในขณะที่เกิด ทั้งนี้หากบิดาสัญชาติไทยไม่ได้              
จดทะเบียนสมรสกับมารดาซึ่งถือสัญชาติอื่นหรือไร้สัญชาติ จะต้องขอพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (DNA) ระหว่างบิดากับบุตร 

2. กรณีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ต้องตรวจสอบว่าบิดาและมารดาได้รับอนุญาตให้ถือใบส าคัญถิน่ที่อยู่เมื่อใด ก่อนบุตรเกิดหรือไม่              
และบุตรของบุคคลดังกล่าวเกิดในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย 

3. กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวชนกลุ่มน้อยที่ ครม. อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ และได้รับการจัดท าทะเบียน
ประวัติไว้แล้ว ต้องตรวจสอบว่าบิดาหรือมารดาดังกล่าวมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) หรือไม่ และได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เมื่อใด ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบด้วยว่าบุตรของชนกลุ่มน้อยดังกล่าวเกิดเมื่อใดและเกิดในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้            
ให้พิจารณาจากหลักฐานการจัดท าทะเบียนประวัติ ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13)  และหลักฐานการเกิดเป็นส าคัญ หากหลักฐานดังกล่าวมี
รายการไม่ตรงกัน จะต้องให้ยื่นค าร้องขอแก้ไขรายการให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน ซึ่งเป็นอ านาจของนายอ าเภอ  

4. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวที่เพิ่งหลบหนีเข้าเมืองมาใหม่ หรือแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับอนุมัติให้ท างานใน
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว มาสวมตัวเป็นคนต่างด้าวชนกลุ่มน้อย ที่ได้ท าทะเบียนประวัติและหลักฐานทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ไว้แล้ว
ตาม มติ ครม.ปี 2538 และปี 2542 ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องให้ตรวจสอบเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่ายจากหลักฐานทะเบียน
ประวัติคนต่างด้าวชนกลุ่มน้อยกับผู้ยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยหรือขอมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ด้วยทุกครั้ง 

ข้อพิจารณาในการวินิจฉัยสัญชาติบุคคล 



ข้อแนะน าในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล  
                                          โดย...ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

จดทะเบียนสมรส /             
ไม่จดทะเบียนสมรส 

ได้              
สัญชาติไทย 

มารดาไทย 

บุตรเกิดนอก             
ประเทศไทย 

บุตรเกิดใน                 
ประเทศไทย 

 นายอ าเภอ/  
นายทะเบียนอ าเภอหรือ             

นายทะเบียนท้องถิ่น 

บิดาต่างด้าว 

1.1 กรณีมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

1. การสืบสายโลหิตจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยอยู่แล้ว 

ได้           
สัญชาติไทย 

มารดาต่างด้าว 

บุตรเกิดนอก            
ประเทศไทย 

บุตรเกิดใน               
ประเทศไทย 

 นายอ าเภอ/  
นายทะเบียนอ าเภอหรือ                           

นายทะเบียนท้องถิ่น 

บิดาไทย 
• จดทะเบียนสมรส 
•  ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสต้องพิสูจน์ 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (DNA) 
ระหว่างบิดากับบุตร 
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1.2 กรณีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

 อ านาจอนุมัติเพิ่มชื่อ                         
ลงในทะเบียนบ้าน  (ท.ร. 14) 



ข้อแนะน าในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล  
                                          โดย...ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

จดทะเบียนสมรส /                 
ไม่จดทะเบียนสมรส 

ได้สัญชาติไทย 

บุตรเกิดนอก             
ประเทศไทย 

บุตรเกิดใน                 
ประเทศไทย 

 นายอ าเภอ/นายทะเบียนอ าเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น                                   
มีอ านาจอนุมัติเพิ่มชื่อ 

ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) 

บิดาถือใบ 
ส าคัญถิ่นที่อยู่ 

๒.๑ กรณีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว                    
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยและ                

ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบต่างด้าว 

2. การขอม/ีการได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติก าหนดเงื่อนไขไว้ 

บุตรเกิดนอก            
ประเทศไทย 

 รมว.มท. ซึ่งได้มอบอ านาจให้ ผวจ. เป็นผู้อนุมัติ 
หลังจากนั้น นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่น จึงจะเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้านได้ (ท.ร. 14) 

ไม่ได้                    
สัญชาติไทย 

บิดาเป็นคนต่างด้าว 
ชนกลุ่มน้อย 

มารดาเป็นคนต่างดา้ว 
ชนกลุ่มน้อย จดทะเบียนสมรส/                   

ไม่จดทะเบียนสมรส 

บุตรเกิดในประเทศไทย และมีคุณสมบัติ 
ตามที่ ครม. ก าหนดไว้ เช่น บิดาและ/หรือ
มารดาต้องมีทะเบียนประวัติและทะเบียน
บ้ า นส า ห รั บคนซึ่ ง ไ ม่ มี สั ญช าติ ไ ท ย                   
(ท.ร. 13) เด็กต้องมีหลักฐานการเกิด พูด
และฟังภาษาไทยเข้าใจได้ (นักเรียน/
นักศึกษา) มีความประพฤติดี เป็นต้น 

ได้สัญชาติไทย 
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๒.๒ กรณีบิดาและ/หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว                       
ชนกลุ่มน้อยที่ได้รับอนุญาตจาก ครม.                        
ให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ  

ไม่ได้สัญชาติไทย 

มารดาถือใบ 
ส าคัญถิ่นที่อยู่ 



ข้อแนะน าในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล  
                                          โดย...ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

3. การขอแปลงสัญชาติจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติไทย มีขั้นตอนดังนี้ 

คนต่างด้าวที่ถือ               
หนังสือเดินทางเข้ามา   

ในประเทศไทย 

3.1 คนต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยขออนุญาตเป็นคน               
เข้าเมืองแบบถาวรหรือขอใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 

คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อยที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย             
ตามมติ ครม. เป็นกรณีพิเศษ 

ตม.ก าหนดโควตา   
ให้สัญชาติละ                
100 รายต่อป ี

ไม่มีโควตา แต่ขึ้นอยู่กับ
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี

ที่จะอนุมัติในแต่ละคราว 

ปมท.ประธาน 
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  

กลั่นกรองและเสนอความเห็น 

นรม. และ รมว.มท. เห็นชอบ                  
(ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง) 

ตม. ออกใบส าคัญถิ่นที่อยู่                           
ส าหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาต 

ตม.รับค าร้องและตรวจสอบ 

ชาย/หญิง 

ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ครบ 5 ปี 
หรือท าคุณประโยชน์ให้กับ

ประเทศไทย มีสิทธิยื่นค าร้อง
ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 

หญิงต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนสมรส    
กับสามีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า              

3 ปี หรือ 1 ปี กรณีมีบุตรด้วยกัน          
มีสิทธิยื่นขอมีสัญชาติไทยตามสามีได้

โดยไม่ต้องมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 

หน่วยงานที่รับค าร้อง 

คนต่างด้าวท่ีถือหนังสือเดินทาง 
(Passport) 

คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อยที่ ครม.อนุญาต
ให้อยู่ในประเทศ 

ยื่นค าร้อง 
ที่ต ารวจสันติบาล 

ยื่นค าร้อง                                           
ที่ท าการปกครองอ าเภอตามภูมิล าเนา 

ปมท. เป็นประธาน 
คณะกรรมการกลั่นกรองสัญชาติ กระทรวงมหาดไทย 

เห็นชอบเสนอ 

รมว.มท. อนุญาต 

รมว.มท. ส่งรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติไปยังเลขาธิการ ครม. เพื่อน าความขึ้น
กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตเป็นคนสัญชาติไทย ส่วนการขอถือสัญชาติไทยตาม
สามีไม่ต้องขอพระบรมราชานุญาต แต่ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งสองกรณ ี

3.2 คนต่างด้าวที่ได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ ขอแปลงสัญชาติเป็น               
สัญชาติไทยหรือหญิงต่างด้าวขอมีสัญชาติไทยตามสามี มีขั้นตอนดังนี ้

5/8 

หญิง 



ข้อแนะน าในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล  
                                           โดย...ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

การได้สัญชาติไทยตามการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) 

บุตรเกิดในประเทศไทย
ก่อน 26 กุมภาพันธ์ 

2535 

บุตรเกิดในประเทศไทย
หลัง 25 กุมภาพันธ์ 

2535 

ได้สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย 

นายอ าเภอเป็นผู้อนุมัติ                
ค าขอลงรายการ             

สัญชาติไทย                   
นายทะเบียนอ าเภอหรือ

นายทะเบียนท้องถิ่น  
เป็นผู้เพิ่มชื่อในทะเบียน

บ้าน (ท.ร.14) 

กลุ่มที่ 1 : บิดาและมารดาต่างด้าว                 
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

หากประสงค์จะมี                
สัญชาติไทยต้องมีคุณสมบัติ

ตามที่ ครม.ก าหนด                
แล้วยื่นค าขอต่อนายอ าเภอ 
โดย ผวจ. ได้รับมอบอ านาจ

อนุมัติแทน รมว.มท. 

กลุ่มที่ 2 : บิดาและ/หรือมารดาเกิดในประเทศไทย                     
แต่ยังไม่มีสัญชาติไทย 

ได้สัญชาติไทยตาม 
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  

พ.ศ. 2508 
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บิดาและมารดาต่างด้าว บิดาและ/หรือมารดาเกิดในประเทศไทย
ก่อน 26 กุมภาพันธ์ 2535                   

แต่ยังไม่มีสัญชาติไทย 

บุตรเกิดในประเทศไทย
ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 

2551 

บุตรเกิดในประเทศไทย
หลัง  27 กุมภาพันธ์ 

2551 

ได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. 2551 

(ฉบับที่ 4) 

นายอ าเภอ/นายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น มีอ านาจอนุมัติ       
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  

(ท.ร. 14) 

นายอ าเภอเป็นผู้อนุมัติ                
ค าขอลงรายการสัญชาติไทย          
นายทะเบียนอ าเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้เพิ่มชื่อ            
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 



คนไร้สัญชาติในประเทศไทย 
จ านวน 487,483 ราย 

กลุ่มบุคคลที่เข้ามาใน               
ประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

กลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทย             
แต่บิดา/มารดา เข้ามาใน       

ประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต 
294,689 ราย 103,979 ราย 88,815 ราย 

คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาต ิ

บิดามารดา :                       
มสีิทธิขอใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 
(ใบต่างด้าว) โดยอ านาจ
ของ นรม. และ รมว.มท. 

บุตรที่เกิดในประเทศไทย : 
ให้สิทธิอาศัยและมีสิทธิใน
การเรียนและเข้ารับการ

รักษาพยาบาล 

บิดามารดา :                  
ใหส้ิทธิอาศัยและมีสิทธิ  
ในการเรียนและเข้ารับ

การรักษาพยาบาล 

บุคคลท่ีเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่                                       
19 มกราคม 2538 และได้จัดท าทะเบียนประวัติแล้ว 

บุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 19  
มกราคม 2538 และได้จัดท าทะเบียนประวัติแล้ว 

บุตรที่เกิดในประเทศไทย : 
ให้สิทธิขอมีสัญชาติไทยต่อ 
รมว.มท. ซึ่งได้มอบอ านาจ

ให้ ผวจ.              
พิจารณาอนุมัต ิ 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559  

กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีสถานะ 
และกลุ่มบุคคลที่ถูกทอดทิ้งไม่สามารถ               

ติดตามบิดา/มารดาได้ จึงไม่ทราบ
สัญชาติของตนเอง 
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กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มสีถานะและกลุ่มบุคคลที่ถูกทอดทิ้งไมส่ามารถ                   
ติดตามบิดา/มารดาได้ จึงไม่ทราบสัญชาติของตนเอง จ านวน 88,815 ราย 

จ านวน 79,935 ราย 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559  

กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีสถานะ             
ซึ่งโรงเรียน/สถาบันการศึกษาส ารวจไว้                

เมื่อปี 2548 – 2554 

จ านวน 8,880 ราย 

 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดในประเทศไทยและอาศัยอยู่
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้สิทธิขอมี
สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติต่อ รมว.มท.  
ซึ่งได้มอบอ านาจให้ ผวจ. พิจารณาอนุมัต ิ

 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดในประเทศไทยและบิดาหรือ
มารดาเป็นคนต่างด้าวที่ เกิดในประเทศไทย            
ให้สิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยต่อนายอ าเภอ         
ตามกฎหมายสัญชาติ 

คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาต ิ

กรณีนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีสถานะ ซึ่งโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาส ารวจไว้เมื่อปี 2548 – 2552 

กรณีบุคคลและเด็กที่ถูกบิดา/มารดาทอดทิ้งหรือ            
ไม่ปรากฏบิดา/มารดา ซึ่ง พม. ส ารวจไว้                 

เมื่อปี 2550 – 2552 

หมายเหตุ : บุคคลไร้สัญชาติดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. ผู้หนีภัยจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านและอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง 9 แห่ง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและส านักงานข้าหลวงใหญ่ 

ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ดูแล เพื่อรอส่งกลับประเทศต้นทางหรือไปประเทศที่สาม จ านวน 101,713 ราย 
2. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้เข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จ านวน                    

1,586,842 ราย 

กรณีบุคคลและเด็กที่ถูกบิดา/มารดาทอดทิ้ง
หรือไม่ปรากฏบิดา/มารดา ซึ่ง พม. ส ารวจไว้

เมื่อปี 2550 – 2554 
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