
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สัญชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เปนปที่ ๒๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย 
“คณะกรรมการ”๒ หมายความวา คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาต ิ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑  ราชกิจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนที่ ๖๒/หนา ๑พ/๔ สิงหาคม ๒๕๐๘ 
๒

 มาตรา ๔ นิยามคําวา “คณะกรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  การไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ การ
เสียสัญชาติไทยตามหมวด ๒ หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด ๓ ใหมีผลตอเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีผลเฉพาะตัว 

 
มาตรา ๖๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียม
ดังตอไปนี้ใหผูใดเปนการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร 

(๑) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย 
(๒) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย 
(๓) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การไดสัญชาตไิทย 
   

 
มาตรา ๗๕  บุคคลดังตอไปนี้ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๑) ผูเกิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอก

ราชอาณาจักรไทย 
(๒) ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง 
คําวาบิดาตาม (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผู

เกิดตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แมผูนั้นจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด และ
มิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม๖ 

 
มาตรา ๗ ทวิ๗  ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว 

ยอมไมไดรับสัญชาติไทย ถาในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมีการสมรสกับมารดา
หรือมารดาของผูนั้นเปน 

(๑) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 

(๒) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 

                                                 
๓ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๗ วรรคสองเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง 

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเปนการทั่วไปให
บุคคลตามวรรคหนึ่งไดสัญชาติไทยก็ได ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด๘ 

ผู เ กิดในราชอาณาจักรไทยซึ่ งไมได สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ งจะอยู ใน
ราชอาณาจักรไทยในฐานะใด ภายใตเง่ือนไขใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงความมั่นคงแหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหวางที่ยังไมมี
กฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง๙ 

 
มาตรา ๘  ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ยอม

ไมไดสัญชาติไทย ถาขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเปน 
(๑) หัวหนาคณะผูแทนทางทูตหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางทูต 
(๒) หัวหนาคณะผูแทนทางกงสุลหรือเจาหนาที่ในคณะผูแทนทางกงสุล 
(๓) พนักงานหรือผูเช่ียวชาญขององคการระหวางประเทศ 
(๔) คนในครอบครัวซึ่งเปนญาติอยูในความอุปการะหรือคนใช ซึ่งเดินทางจาก

ตางประเทศมาอยูกับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) 
 
มาตรา ๙  หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงคจะ

ไดสัญชาติไทย ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๐  คนตางดาวซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติ

เปนไทยได 
(๑) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 
(๒) มีความประพฤติด ี
(๓) มีอาชีพเปนหลักฐาน 
(๔) มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ย่ืนคําขอแปลงสัญชาติ

เปนไทยเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๕) มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๘ มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑  บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔)และ(๕) มิใหนํามาใชบังคับ ถาผูขอ
แปลงสัญชาติเปนไทย 

(๑) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิ เศษตอประเทศไทย  หรือไดทํ า
คุณประโยชนใหแกทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 

(๒)๑๐ เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย หรือของผูได
กลับคืนสัญชาติไทย 

(๓) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน 
(๔)๑๑ เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๑๒  ผูใดประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทย ใหย่ืนคําขอตอพนักงาน

เจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ถาผูประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติ

ภาวะตามกฎหมายไทย และบุตรนั้นมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทย
ใหแกบุตรพรอมกับตนได โดยบุตรนั้นไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(๓) (๔) และ (๕) 

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทย ใหอยูในดุลพินิจของ
รัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตใหนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ใหผูขอแปลงสัญชาติเปนไทยปฏิญาณ
ตนวา จะมีความซื่อสัตยสุจริตตอประเทศไทย 

เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือสําคัญการ
แปลงสัญชาติเปนไทยใหไวแกผูนั้นเปนหลักฐาน๑๒ 

 
มาตรา ๑๒/๑๑๓  ในการขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามมาตรา ๑๒ นั้น บุคคลอื่น

อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยไดใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอนุบาลตามคําส่ังของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกคนไร
ความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเช่ือไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยใหไดรับยกเวนไม
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรีจะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได 

(๒) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อไดรับความ
ยินยอมของผูเยาวแลวอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซึ่งอยูในความดูแลของสถาน
                                                 

๑๐
 มาตรา ๑๑ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑
 มาตรา ๑๑ (๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒
 มาตรา ๑๒ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓
 มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สงเคราะหมาไมนอยกวาสิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ 
(๓) 

(๓) ผูรับบุตรบุญธรรมซึ่งเปนผูมีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแก
บุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวาหาปและมี
หลักฐานแสดงใหเช่ือไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยใหไดรับการยกเวนไมตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓) 

การขอแปลงสัญชาติเปนไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

การเสียสัญชาติไทย 
   

 
 
มาตรา ๑๓๑๔  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับคนตางดาวและอาจ

ถือสัญชาติของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถาประสงคจะสละ
สัญชาติไทยใหแสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๑๕  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและ

ไดสัญชาติของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผูซึ่งได
สัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถายังประสงคจะถือ
สัญชาติอ่ืนอยูตอไป ใหแสดงความจํานงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ 

เมื่อไดพิจารณาความจํานงดังกลาวแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อถือไดวาผูนั้นอาจ
ถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืนไดจริงก็ใหรัฐมนตรีอนุญาต เวนแตในระหวาง
ประเทศไทยมีการรบหรืออยูในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได 

 
มาตรา ๑๕๑๖  นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืน

หรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหย่ืนคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละสัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 

                                                 
๑๔

 มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕

 มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถกูถอน
สัญชาติไทยไดเมื่อปรากฏวา 

(๑) การสมรสนั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริง หรือแสดงขอความเท็จอันเปน
สาระสําคัญ 

(๒) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอ
ประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ 

(๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีอง
ประชาชน 

การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี๑๗ 
 
มาตรา ๑๗๑๘  ผูซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือ

มารดาเปนคนตางดาวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได เมื่อปรากฏวา 
(๑) ไปอยูในตางประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเปนเวลาติดตอกัน

เกินหาปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีหลักฐานแสดงวาใชสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืนหรือฝกใฝ

อยูในสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืน 
(๓) กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอ

ประโยชนของรัฐหรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาต ิ
(๔) กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ใหรัฐมนตรีเปนผูส่ัง สวนการถอน

สัญชาติไทยตาม (๓) หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลเปนผูส่ัง 
 
มาตรา ๑๘๑๙  เมื่อมีพฤติการณอันเปนการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน

ของรัฐ รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยของผูซึ่งไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง 
 
มาตรา ๑๙  รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยแกผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการ

แปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวา 
(๑) การแปลงสัญชาตินั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริงหรือแสดงขอความเท็จ

อันเปนสาระสําคัญ 
(๒) มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาตินั้นยังใชสัญชาติเดิม 

                                                 
๑๗

 มาตรา ๑๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘

 มาตรา ๑๗  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอ
ประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ 

(๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

(๕) ไปอยูในตางประเทศโดยไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทยเปนเวลาเกินหาป 
(๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย 
การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอนสัญชาติไทยใน

เมื่อบุตรนั้นยังไมบรรลุนิติภาวะและไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองดวยก็ได และเมื่อ
รัฐมนตรีส่ังถอนสัญชาติไทยแลวใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

 
มาตรา ๒๐๒๐ (ยกเลิก)  
 
มาตรา ๒๑๒๑  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว

และอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถาไดรับ
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวแลว ใหเสียสัญชาติไทย 

 
มาตรา ๒๒  ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละ

สัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทยยอมเสียสัญชาติไทย 
 

หมวด ๓ 
การกลับคืนสญัชาตไิทย 

   
 
มาตรา ๒๓๒๒  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ได

สมรสกับคนตางดาวตามมาตรา ๑๓ ถาไดขาดจากการสมรสแลวไมวาดวยเหตุใดๆ ยอมมีสิทธิขอ
กลับคืนสัญชาติไทยได 

การขอกลับคืนสัญชาติไทยใหย่ืนแสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดเสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่

ตนยังไมบรรลุนิติภาวะ ถาประสงคจะกลับคืนสัญชาติไทย ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม

                                                 
๒๐

 มาตรา ๒๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑

 มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒

 มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในสองปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย
และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ 

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกลับคืนสัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ๒๓ 
   

 
มาตรา ๒๕๒๔  ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงแรงงาน 
ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูและ
ประสบการณการทํางานดานสัญชาติเปนที่ประจักษ เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการ
ปกครองแตงตั้งขาราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๖๒๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและ

อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๒๗๒๖  คณะกรรมการมีหนาที่เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีใน

การใชอํานาจตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใชอํานาจและดําเนินการดังกลาวใหรัฐมนตรีรับฟง
ขอเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการประกอบดวย 

 

                                                 
๒๓

 หมวด ๔ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๔ มาตรา ๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๒๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๒๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘๒๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๙๒๘  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๗ มาตรา ๒๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘

 มาตรา ๒๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียม๒๙ 
   

 
(๑) คาํขอแปลงสัญชาติเปนไทย ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทยสําหรับบุคคล 

ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูแปลงสัญชาต ิ
เปนไทยคนหนึ่ง ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๓) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) คําขอกลบัคืนสญัชาติไทย ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๖) คําขออื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

  
 

                                                 
๒๙

 คาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
สัญชาติไดตราออกบังคับใชเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๕ และไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาใน พ.ศ. 
๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๔๙๙ และ พ.ศ. ๒๕๐๓ รวมเปน ๔ ฉบับ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการใช 
นอกจากนี้ยังมีหลักการบางประการที่ควรแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมรัดกุมยิ่งข้ึน  จึงเห็นสมควรที่
จะปรับปรุงกฎหมายนี้และรวมใหเปนฉบับเดียวกัน 

 
ภคินี/แกไข 

๓๑/๑/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๐ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับดวย 

 
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับดวย เวนแตผูซึ่งรัฐมนตรีมีคําส่ังอันมีผลใหไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแตไมได
สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง อาจไดสัญชาติไทยไดตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้รัฐมนตรีจะสั่งใหไดสัญชาติ
ไทยเปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะรายก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรใหบุตรของ
หญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยไดโดยหลักสายโลหิตดวยตามหลักการเทาเทียมกันระหวางหญิง
และชาย และสมควรกําหนดหลักเกณฑการไดสัญชาติไทยของบุตรและหลานตลอดทั้งสายของคน
ตางดาวที่เปนผูอพยพ ผูหลบหนีเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ผูเขาเมืองเพียงชั่วคราว และผู
ไดรับผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายเสียใหมใหเหมาะสม

                                                 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๓/หนา ๓/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัดกุม เพราะการยึดหลักการสมรสโดยชอบดวยกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมสอดคลองกับความเปนจริงเก่ียวกับบุคคลเหลานี้ที่
โดยมากจะอยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรส  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๓๑/๑/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๑ 

 
มาตรา ๔  ความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับกับบุคคลที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวประสงคจะสละสัญชาติไทย ให
ดําเนินการตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผูมีสัญชาติไทย และไดสัญชาติอ่ืนดวย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา หรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติของบิดา
มารดา โดยใหบุคคลดังกลาวตองแจงความจํานงสละสัญชาติไทย ในกรณีที่ประสงคจะถือสัญชาติ
อ่ืนตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

 
ภคินี/แกไข 
๓๑/๑/๒๕๔ 

A+B (C) 
 

นิลวรรณ/ปาจรีย 
จัดทํา 

๕ มิ.ย. ๔๖ 
วชิระ/ปรับปรุง 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 
 
 

 
                                                 

๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หนา ๙๔/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๒ 
 
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๘ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับดวย 

 
มาตรา ๒๒  บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูที่เกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต

ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๕ ขอ ๑ และผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมไดสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ขอ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาว ที่
เกิดในราชอาณาจักรไทยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไมไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ 
ทวิ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถาบุคคลผูนั้นอาศัยอยูจริงในราชอาณาจักรไทยติดตอกันโดยมีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศ
ไทยใหไดสัญชาติไทยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตผูซึ่งรัฐมนตรีมีคําส่ังอันมีผลให
เปนผูมีสัญชาติไทยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่งย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาใน
ปจจุบัน 

 
มาตรา ๒๔  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช
บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับมิใหนําความตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับการใชอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา 

                                                 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๒๔/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา 
๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันผูเกิดใน
ราชอาณาจักรไทยจํานวนมากซึ่งมีบิดาเปนผูมีสัญชาติไทยแตไมไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด 
เนื่องจากบิดามิไดสมรสกับมารดาของผูเกิดหรือมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดนั้นเปนบุตร 
ประกอบกับกฎหมายวาดวยสัญชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม
สอดคลองกับหลักความเสมอภาคระหวางชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว 
และไมมีกลไกในการกลั่นกรอง เสนอแนะหรือใหความเห็นประกอบการพิจารณาและการใช
อํานาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวกับสัญชาติ อีกทั้งอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติยังไม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยสัญชาติให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


