
กฎหมายสัญชาติไทยกับการถือสองสัญชาติ



แผนผงัแสดงการได้สัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการกลบัคืนสัญชาติไทย 

ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที�แก้ไขเพิ�มเติมจนถึงฉบับที� 5 พ.ศ. 2555 
 

      หลกัสายโลหิต  จากบิดาหรือมารดาไทย (ม.7 (1)) 
 

    โดยการเกดิ  หลกัดนิแดน  หลกั  เกิดในประเทศไทย (ม.7 (2)) 
 

  การได้สัญชาตไิทย  ภายหลงัการเกดิ  ข้อยกเว้น   บิดาและมารดาเป็นคนต่างดา้วที�เป็นทูต หรือเจา้หนา้ที�องคก์รระหวา่งประเทศ (ม.8) หรือ 

         มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างดา้วและขณะที�เกิดบิดาหรือมารดาเขา้เงื�อนไขที�ทาํใหไ้ม่ได้

สญัชาติไทย (ม.7 ทว ิวรรคหนึ�ง) เช่น ชนกลุ่มนอ้ย คนเขา้เมืองชั�วคราว ผูห้ลบหนีเขา้เมือง 
 

  การเสียสัญชาตไิทย    โดยการสมรส        

สัญชาตไิทย        ชายหรือหญิงไทยสมรสกบัคนต่างดา้วและแสดง   หญิงต่างดา้วสมรสกบัชายไทย (ม.9)     

ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาต ิ        ความจาํนงสละสญัชาติไทย (ม.13)  โดยการแปลงชาต ิ        

พ.ศ. 2508 และที�แก้ไข        ผูที้�ไดส้ญัชาติอื�นตาม กม. วา่ดว้ยสญัชาติของ        แปลงใหต้นเอง (ม.12 วรรคหนึ�ง)     

เพิ�มเตมิจนถึง        บิดามารดาประสงคจ์ะถือสญัชาติอื�นและแสดง     แปลงใหต้นเองและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.12 วรรคส)     

ฉบับที� 5 พ.ศ. 2555        ความจาํนงสละสญัชาติไทย (ม.14)   แปลงใหบุ้คคลอื�นตาม ม.12/1 (ม.12 วรรคหนึ�ง)     

        ผูมี้สัญชาติไทยและสัญชาติอื�น หรือผูไ้ดรั้บการแปลง 

         สัญชาติเป็นไทย ประสงคส์ละสัญชาติไทย (ม .15) 

 หลกั  คุณสมบติั (ม.10)     

 

        ถูกถอนสญัชาติไทย   ข้อยกเว้น  ม.11, 12 วรรคสอง,12/1 (1) (2) (3)    

        โดยรัฐมนตรี (ม.16, ม.17 (1) (2) ม.18 และ ม.19)  โดยคาํสั�งรัฐมนตรี  (ม.7 ทว ิวรรคสอง)   

        โดยศาล (ม.17 (3), (4))   ผูที้�เกิดในไทยแต่ไม่ไดส้ญัชาติไทยตาม ม.7 ทว ิวรรคหนึ�ง(มีมติครม.รองรับ)   

        โดยผลของกฎหมาย (ม.21 และ ม.22)  โดยผลของกฎหมาย  

    ลงรายการสญัชาติไทยตาม ม.23 พรบ.สญัชาติ พ.ศ.2551   

  การกลบัคนืสัญชาตไิทย  คืนสญัชาติไทยใหค้นไทยพลดัถิ�น พรบ.สญัชาติ พ.ศ.2555   

   ชายหรือหญิงไทยสละสญัชาติ เพราะไปสมรสกบัคนต่างดา้ว 

      และไดข้าดจากการสมรส ยื�นแสดงความจาํนงขอ  (ม.23) 

   

   ผูซึ้�งมีสญัชาติไทยแต่ไดเ้สียสญัชาติตามบิดาหรือมารดา ขณะที�ตน 

       ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะประสงคข์อ (ม.24)                

                                                                                                                                                                                                               

บรรจบ 9/6/2555 
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การขอถือสัญชาติไทยตามสามี

มาตรา 9 หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและ
ไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงค
จะไดสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติ
ไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพนิิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 ผูยื่นคําขอจะตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยและมีชื่อในทะเบียนบาน 
(ท.ร.13 หรือ ท.ร.14)

 ผูยื่นคําขอจะตองจดทะเบียนสมรสกับชายไทยถูกตองตามกฎหมาย          
มาไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ                                             
(กรณีมีบุตรดวยกัน จะตองจดทะเบียนสมรสมาไมนอยกวา 1 ป)

 สามีผูยื่นคําขอจะตองมีอาชีพเปนหลักฐาน หรือมีรายไดพอเล้ียงครอบครัว 
โดยมีรายไดไมต่ํากวา 20,000 บาท/เดือน หรือเฉล่ียเดือนละ 20,000 บาท 
ทั้งนี้จะตองแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และแสดงหลักฐาน        
การเสียภาษีเงินไดในประเทศไทยในรอบปที่ผานมาตอพนักงานเจาหนาที่      
(กรณีที่ผูยื่นคําขอประกอบอาชีพ ก็สามารถนํารายไดของตนไปรวมกับรายได
ของสามีเพ่ือใหถึงตามเกณฑที่กําหนดได โดยตองแสดงใบอนุญาตทํางาน 
หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได         
ในประเทศไทยในรอบปที่ผานมาตอพนักงานเจาหนาที่ดวย)



การขอถือสัญชาติไทยตามสามี

มาตรา 9 หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและ
ไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงค
จะไดสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติ
ไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพนิิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ตอ)

 ผูยื่นคําขอจะตองผานการตรวจสอบสถานภาพการสมรส และประวัติ
อาชญากรรม พฤติการณทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณที่เก่ียวของ

กับความมั่นคงของชาติ จากหนวยงานที่เก่ียวของ

 ผูยื่นคําขอและคูสมรสจะตองไมจดทะเบียนสมรสโดยปกปดขอเท็จจริง     
และตองผานการสัมภาษณเพ่ือสอบถามเจตนารมณและสังเกตพฤติการณ  

ของคูสมรส

ขั้นตอนการดําเนินการ



การขอถือสัการขอถือสัญชาตไิทยตามสามผู้ีมสัีญชาตไิทยญชาตไิทยตามสามผู้ีมสัีญชาตไิทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ไปของบุคคลต่างด้าวทัว่ไป  ตามมาตรา ตามมาตรา 99    แห่ง พแห่ง พ..รร..บบ..สัญชาต ิพสัญชาต ิพ ..ศศ..22550088  
     
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รวมระยะเวลาด าเนินการ 475 วนั 

พนกังานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ) 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
การขอแปลงสญัชาติเป็นไทยฯ 

(60 วนั) 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

คณะท างานระดบัจงัหวดั 

ใชดุ้ลพินิจอนุญาต 
 กระทรวงมหาดไทย เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

ใชดุ้ลพินิจไม่อนุญาต 
กระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 5) 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 

กระทรวงมหาดไทย แจง้ผูย้ืน่ค  าขอฯ ทราบ 

กระทรวงการต่างประเทศ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั / ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูไ้ดส้ญัชาติไทย  มีภูมิล าเนาแลว้แต่กรณี) 

-  แจง้ไปยงัประเทศของผูไ้ดส้ญัชาติ
ทราบเก่ียวกบัการไดส้ญัชาติไทย -  แจง้ผูไ้ดส้ญัชาติไทยทราบการได ้

    สญัชาติไทย และใหไ้ปด าเนินการตาม 
    สิทธิหนา้ท่ีของผูไ้ดส้ญัชาติไทย 

-  แจง้ผูไ้ดส้ญัชาติไทยมาด าเนินการ 
    ตามระเบียบส านกัทะเบียนกลาง 
    วา่ดว้ยการจดัท าทะเบียนราษฎร 
    พ.ศ.2535 

30 วนั 

100 วนั 

100 วนั 

คณะกรรมการกลัน่กรอง 
เก่ียวกบัสญัชาติ ตาม ม.25 

(60 วนั) 45 วนั 45 วนั 

45 วนั 

30 วนั 

75 วนั 

30 วนั 



การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
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จะไดสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติ
ไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทย หญิงซ่ึงเปนคนตางดาวและได

สัญชาติไทยโดยการสมรส เม่ือปรากฏวา

(1) การสมรสนั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริง หรือแสดงขอความ

เท็จอันเปนสาระสําคัญ

(2) กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความม่ันคงหรือ

ขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ

(3) กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน

ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 10  คนตางดาวซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ 

อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยได

(1) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลนั้น      

มีสัญชาติ

(2) มีความประพฤติดี

(3) มีอาชีพเปนหลักฐาน

(4) มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอ

แปลงสัญชาติเปนไทยเปนเวลาไมนอยกวาหาป

(5) มีความรูภาษาไทยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 11  บทบัญญัติในมาตรา 10 (4) และ (5) มิใหนํามาใชบังคับ

ถาผูขอแปลงสัญชาติเปนไทย

(1) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือไดทํา

คุณประโยชนใหแกทางราชการซ่ึงรัฐมนตรีเห็นสมควร

(2) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซ่ึงไดแปลงสัญชาติเปนไทย

หรือของผูไดกลับคืนสัญชาติไทย

(3) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน

(4) เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 12 ผูใดประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทย ใหย่ืน
คําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบและวิธกีารท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

ถาผูประสงคจะขอแปลงสญัชาตเิปนไทยตามวรรคหน่ึงมีบุตร 
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย และบุตรน้ันมีภูมิลาํเนาอยูใน
ประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบุตรพรอมกับตนได โดย
บุตรน้ันไดรับการยกเวนไมตองมคุีณสมบตัิตามมาตรา 10 (1) (3) (4) และ (5)

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสญัชาติเปนไทย ใหอยูใน
ดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรเีห็นสมควรอนุญาตใหนําความกราบ   
บังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อไดรบัพระราชทาน      
พระบรมราชานุญาตแลว ใหผูขอแปลงสัญชาติเปนไทยปฏิญาณตนวา        
จะมีความซ่ือสัตยสจุริตตอประเทศไทย

เมื่อประกาศตามมาตรา 5 แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีออก
หนังสือสําคัญการแปลงสญัชาติเปนไทยใหไวแกผูน้ันเปนหลกัฐาน

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย มี 6 รูปแบบ ดังนี้

1. กรณีแปลงสัญชาตทิั่วไป ตามมาตรา 10
2. กรณีทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือทําคุณประโยชน

ใหแกทางราชการ ตามมาตรา 11 (1)
3. กรณีเปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสญัชาติเปนไทย          

ตามมาตรา 11 (2)
4. กรณีเปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน ตามมาตรา 11 (3)
5. กรณีเปนสามีของผูมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 11 (4)
6. กรณีเปนบุตรซึ่งยังไมบรรลนุิตภิาวะ ที่บิดาหรือมารดาไดยื่นคําขอแปลง

สัญชาติพรอมกับตน ตามมาตรา 12 วรรคสอง

หมายเหตุ กรณีมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกบัประเทศไทย เชน สมรสกับบุคคล
สัญชาติไทย หรือมีบุตรเปนบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จะไดรับการ
ลดหยอนหลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองรายได



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลนั้น
มีสัญชาติ ตามมาตรา 10 (1)

 มีความประพฤติดี ตามมาตรา 10 (2) โดยจะตองผานการ ตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากรรม พฤติการณทางการเมือง ยาเสพติด และ 
พฤติการณเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ตอ)

 มีอาชีพเปนหลักฐาน ตามมาตรา 10 (3) โดยจะตองมีใบอนุญาตทํางาน   
มีรายไดไมต่ํากวา 80,000 บาท/เดือน แสดงหลกัฐานหนังสอืรบัรอง 
เงินเดือน/รายได และหลักฐานการเสยีภาษีมาแลวไมนอยกวา 3 ป     
หรือแสดงหลักฐานการเสยีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปกอนปท่ี
ย่ืนคําขอ ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป ไมนอยกวา 3 ป

(กรณีผูย่ืนคําขอมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกบัประเทศไทย เชน 
สมรสกับบุคคลผูมีสญัชาตไิทย หรือมีบุตรเปนบุคคลสญัชาตไิทย 
หรือจบการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
จะตองมีใบอนุญาตทํางาน มีรายไดไมต่ํากวา 40,000 บาท/เดือน แสดง
หลักฐานหนังสอืรบัรองเงนิเดือน/รายได และหลักฐานการเสยีภาษีมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป หรือแสดงหลกัฐานการเสียภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา
ในรอบปกอนปท่ีย่ืนคําขอ ตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป ไมนอยกวา 3 ป)



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ตอ)

 มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันท่ีย่ืนคําขอ
เปนเวลาไมนอยกวาหาป ตามมาตรา 10 (4) นับจากการไดรับ
ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร (ท.ร.14)

 มีความรูภาษาไทยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 10 (5) 
โดยจะตองพูดภาษาไทยและฟงภาษาไทยเขาใจได และจะตอง
สามารถรองเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีได

 ผูย่ืนคําขอจะตองแสดงเอกสารท่ีย่ืนตอสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศท่ีตนมีสัญชาติ อันเปนการแสดงเจตนาท่ีจะสละสัญชาติเดิม  
เม่ือไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทยแลว

ขั้นตอนการดําเนินการ



กรณีเห็นสมควรอนุญาต  
กระทรวงมหาดไทย 

45 วนั 

75 วนั 

30 วนั 

30 วนั 

30 วนั 

60 วนั 

45 วนั 

45 วนั 

45 วนั 

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ไปของบุคคลต่างด้าวทัว่ไป    ตามมาตรา ตามมาตรา 1100  แห่ง พแห่ง พ..รร..บบ..สัญชาติ  พสัญชาติ  พ..ศศ..  22550088  
 

                                                          
 
 
 
                                                                                                                                                         
            

 
 
 

       

  

           

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 730 วนั

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

เสนอรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

กรณีไม่อนุญาต 
กระทรวงมหาดไทย 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 

ส านกังานราชเลขาธิการน าความกราบบงัคม
ทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  

(120 วนั) 
แจง้ผูย้ืน่ค  าขอฯ ทราบ 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาลแจง้ผูไ้ดรั้บพระบรมราชานุญาต 
มาท าพิธีปฏิญาณตนวา่จะมีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อประเทศไทย 
(มาตรา 12)  (30 วนั) 

เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 5) 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ ผูว้า่ราชการจงัหวดั/ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูข้อแปลงสญัชาติไทยมีภูมิล าเนาแลว้แต่กรณี) 

 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 

- แจง้ประเทศของผูไ้ดสั้ญชาติไทย 
  ทราบเก่ียวกบัการไดสั้ญชาติไทย 

-  แจง้ใหผู้ไ้ดสั้ญชาติไทยมาด าเนินการตามระเบียบส านกั 
    ทะเบียนกลาง วา่ดว้ยการจดัท าทะเบียน ราษฎร พ.ศ.2535    

- แจง้ผูไ้ดสั้ญชาติไทยทราบ  และ 
   ออกหนงัสือส าคญัการแปลง 
  สัญชาติเป็นไทยให้ 

100 วนั 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
การขอแปลงสญัชาติเป็นไทยฯ 

(60 วนั) 
 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 

คณะท างานระดบัจงัหวดั 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 

คณะกรรมการกลัน่กรองเก่ียวกบัสญัชาติ ตาม ม.25 
(60 วนั) 

 



แนวทางการใชดุลพินิจที่ รมว.มท. กําหนด
มาตรา 

10

มาตรา 

11 (1)

มาตรา 

11 (2)

มาตรา 

11 (3)

มาตรา 

11 (4)

มาตรา 12 

วรรคสอง

บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลนั้นมีสัญชาติ      ยกเวน

มีความประพฤติดี (ผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ)      
มีอาชีพเปนหลักฐาน 

- กรณีไมมีความเก่ียวพันหรือสัมพันธกับประเทศไทย ตองมีรายไดไมต่ํากวา 80,000 บาท/เดือน 

- กรณีมีความเก่ียวพันหรือสัมพันธกับประเทศไทย ตองมีรายไดไมต่ํากวา 40,000 บาท/เดือน 

โดยตองมีใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และหลักฐานการเสียภาษี 3 ป

     ยกเวน

มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันท่ียื่นคําขอไมนอยกวา 5 ป 

(นับจากการไดรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ท.ร.14)  ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน

มีความรูภาษาไทยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(พูดและฟงภาษาไทยได และสามารถรองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีได)  ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน

แสดงหลักฐานเอกสารท่ียื่นตอสถานทูตหรือสถานกงสุลท่ีตนมีสัญชาติ อันเปนการแสดงเจตนาท่ีจะสละสัญชาติเดิม      -

แสดงหลักฐานเอกสารการกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือการทําคุณประโยชนแกทางราชการ -  - - - -

แสดงหลักฐานสูติบัตร หรือการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) - -  - - 
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ

(หากมีบุตรดวยกันตองจดทะเบียนสมรสไมนอยกวา 3 ป)
- -  - - -

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ

(หากมีบุตรดวยกันตองจดทะเบียนสมรสไมนอยกวา 1 ป)
- - - -  -



การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508           
และที่แกไขเพ่ิมเติม

รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทย ผูซ่ึงไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวา

(1) การแปลงสัญชาติน้ันไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริงหรือแสดงขอความเท็จอันเปน
สาระสําคัญ

(2) มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาติน้ันยังใชสัญชาติเดิม

(3) กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรอืขัดตอประโยชนของรัฐ หรือ
เปนการเหยียดหยามประเทศชาติ

(4) กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน

(5) ไปอยูในตางประเทศโดยไมมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยเปนเวลาเกิน 5 ป

(6) ยังคงมีสญัชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย

การถอนสัญชาติไทย จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรน้ันยังไมบรรลุนิติภาวะ
และไดสัญชาติไทยตามมาตรา 12 วรรคสอง ดวยก็ได และเมื่อรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยแลวใหนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508



การสละสัญชาติไทย

มาตรา 13 ชายหรือหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับ  

คนตางดาว และอาจถือสัญชาติของภรรยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติของภริยาหรือสามี ถาประสงคจะสละสัญชาติไทยใหแสดงความจํานง
ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการดําเนินการ



  

การสละสัญชาติไทย ตามมาตรา การสละสัญชาติไทย ตามมาตรา 1133  แห่ง พแห่ง พ..รร..บบ..สัญชาติ  พสัญชาติ  พ..ศศ..22550088  

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ.2551และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ.2551  
               
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 325 วนั

พนกังานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ) 

 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

ลงนามในประกาศ มท. 
เร่ือง การเสียสญัชาติไทย 

ตามมาตรา 13 
 

เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 5) 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั / ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูเ้สียสญัชาติไทยมีภูมิล าเนาแลว้แต่กรณี) 

- แจง้ไปยงัพนกังานทูตหรือกงสุลใน
ต่างประเทศเก่ียวกบัการเสียสญัชาติไทย 
(เฉพาะกรณียืน่ค  าขอฯ ในต่างประเทศ) 

-   แจง้ผูเ้สียสญัชาติไทยทราบ 
    เร่ืองการเสียสญัชาติไทย 

- แจง้ผูเ้สียสญัชาติไทย / เจา้บา้น
มาด าเนินการตามระเบียบส านกั
ทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัท า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 

100 วนั 

45 วนั 

45 วนั 

30 วนั 

75 วนั 

30 วนั 

100 วนั 



การสละสัญชาติไทย

มาตรา 14 ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงเกดิในขณะท่ีบิดาหรือมารดาเปนคน
ตางดาวและไดสญัชาตขิองบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา
หรือมารดา หรือผูซ่ึงไดสัญชาติไทยตามมาตรา 12 วรรคสอง หรือมาตรา 12/1 (2) 
และ (3) ถายังประสงคจะถือสัญชาติอืน่อยูตอไป ใหแสดงความจํานงสละสญัชาติ
ไทยตามแบบและวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปนับแตวันทีมี่อายุ
ครบยี่สิบปบริบูรณ

เมื่อไดพิจารณาความจาํนงดงักลาวแลว เห็นวามีหลักฐานเช่ือถือไดวา
ผูน้ันอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอืน่ไดจริงกใ็หรัฐมนตรีอนุญาต 
เวนแตในระหวางประเทศไทยมีการรบหรอือยูในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่ง
ระงับการสละสญัชาติไทยรายใดก็ได

แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตสัิญชาต ิ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการดําเนินการ



45 วนั 45 วนั 

การสละสัญชาติไทย ตามมาตรา การสละสัญชาติไทย ตามมาตรา 1414  , , 1515  แห่ง พแห่ง พ..รร..บบ..สัญชาติ  พสัญชาติ  พ..ศศ..  25082508  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมและทีแ่ก้ไขเพิม่เติม   
               
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 430 วนั 

พนกังานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ) 

 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

ใชดุ้ลพินิจลงนามใน
ประกาศ มท. เร่ือง การ

เสียสญัชาติไทย 
ตามมาตรา 13 

 

เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 5) 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั / ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูเ้สียสญัชาติไทยมีภูมิล าเนาแลว้แต่กรณี) 

- แจง้ไปยงัพนกังานทูตหรือกงสุลใน
ต่างประเทศเก่ียวกบัการเสียสญัชาติไทย 
(เฉพาะกรณียืน่ค  าขอฯ ในต่างประเทศ) 

-   แจง้ผูเ้สียสญัชาติไทยทราบ 
    เร่ืองการเสียสญัชาติไทย 

- แจง้ผูเ้สียสญัชาติไทย / เจา้บา้น
มาด าเนินการตามระเบียบส านกั
ทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัท า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 

100 วนั 

30 วนั 

75 วนั 

30 วนั 

100 วนั 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการขอสละ
สญัชาติไทยและการถอนสญัชาติไทย 

(60 วนั) 

30 วนั 

คณะกรรมการกลัน่กรองเก่ียวกบัสญัชาติ 
ตาม ม.25  (60 วนั) 

ใชดุ้ลพินิจไม่อนุญาต 

กองบญัชาการ
ต ารวจสนัติบาล 

แจง้ผูย้ืน่ค  าขอฯ ทราบ 



การสละสัญชาติไทย

มาตรา 15 นอกจากกรณีตามมาตรา 14 ผูซึ่งมีสัญชาติ
ไทยและสัญชาติอื่นหรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ     
ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละสัญชาติไทย ใหอยูใน
ดุลพินิจของรัฐมนตรี

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการดําเนินการ



45 วนั 45 วนั 

การสละสัญชาติไทย ตามมาตรา การสละสัญชาติไทย ตามมาตรา 1414  , , 1515  แห่ง พแห่ง พ..รร..บบ..สัญชาติ  พสัญชาติ  พ..ศศ..  25082508  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมและทีแ่ก้ไขเพิม่เติม   
               
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 430 วนั 

พนกังานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ) 

 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

ใชดุ้ลพินิจลงนามใน
ประกาศ มท. เร่ือง การ

เสียสญัชาติไทย 
ตามมาตรา 13 

 

เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 5) 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั / ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูเ้สียสญัชาติไทยมีภูมิล าเนาแลว้แต่กรณี) 

- แจง้ไปยงัพนกังานทูตหรือกงสุลใน
ต่างประเทศเก่ียวกบัการเสียสญัชาติไทย 
(เฉพาะกรณียืน่ค  าขอฯ ในต่างประเทศ) 

-   แจง้ผูเ้สียสญัชาติไทยทราบ 
    เร่ืองการเสียสญัชาติไทย 

- แจง้ผูเ้สียสญัชาติไทย / เจา้บา้น
มาด าเนินการตามระเบียบส านกั
ทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัท า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 

100 วนั 

30 วนั 

75 วนั 

30 วนั 

100 วนั 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการขอสละ
สญัชาติไทยและการถอนสญัชาติไทย 

(60 วนั) 

30 วนั 

คณะกรรมการกลัน่กรองเก่ียวกบัสญัชาติ 
ตาม ม.25  (60 วนั) 

ใชดุ้ลพินิจไม่อนุญาต 

กองบญัชาการ
ต ารวจสนัติบาล 

แจง้ผูย้ืน่ค  าขอฯ ทราบ 



การกลับคืนสัญชาติไทย

มาตรา 23 ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสละ
สัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวตามมาตรา 13 ถาได  
ขาดจากการสมรสแลวไมวาดวยเหตุใดๆ ยอมมีสิทธิขอกลับคืน
สัญชาติไทยได

การขอกลับคืนสัญชาติไทยใหยื่นแสดงความจํานงตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการดําเนินการ



การขอกลบัคนืสัญชาตไิทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. 2508การขอกลบัคนืสัญชาตไิทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. 2508  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
               
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 325 วนั 
 

พนกังานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ) 

 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

ลงนามในประกาศ มท.  
 

เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 5) 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั / ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูข้อคืนสญัชาติไทยมีภูมิล าเนา 

แลว้แต่กรณี) - แจง้ไปยงัพนกังานทูตหรือกงสุลใน
ต่างประเทศเก่ียวกบัการไดส้ญัชาติไทย 
(เฉพาะกรณียืน่ค  าขอฯ ในต่างประเทศ) -   แจง้ผูข้อกลบัคืนสญัชาติไทยทราบ 

    การไดส้ญัชาติไทยและไป  
    ด าเนินการตามสิทธิหนา้ท่ีของ 
    ผูมี้สญัชาติไทย 

- แจง้ใหผู้ข้อกลบัคืนสญัชาติไทย   
  มาด าเนินการตามระเบียบส านกั 
  ทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัท า 
  ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 

100 วนั 

45 วนั 

45 วนั 

30 วนั 

75 วนั 

30 วนั 

100 วนั 



การกลับคืนสัญชาติไทย

มาตรา 24 ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดเสียสัญชาติไทย

ตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไมบรรลุนิติภาวะ ถาประสงคจะ
กลับคืนสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ    
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในสองปนับแตวันที่      
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลน้ันมีสัญชาติ

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกลับคืนสัญชาติไทยใหอยูใน
ดุลพินิจของรัฐมนตรี

ขั้นตอนการดําเนินการ



45 วนั 45 วนั 

การการขอกลบัคนืสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ไป ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508ขอกลบัคนืสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ไป ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508  
               
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ 430 วนั 

พนกังานทูตหรือกงสุลในต่างประเทศ 
(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ) 

 

กระทรวงมหาดไทย 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ 

ผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯ) 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั 
ต ารวจภูธรจงัหวดั 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั) 

ใชดุ้ลพินิจอนุญาตและ 
ลงนามในประกาศ มท.  เสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 5) 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ผูว้า่ราชการจงัหวดั / ปลดักรุงเทพมหานคร 
(ท่ีผูข้อคืนสญัชาติไทยมีภูมิล าเนา 

แลว้แต่กรณี) - แจง้ไปยงัพนกังานทูตหรือกงสุลใน
ต่างประเทศเก่ียวกบัการไดส้ญัชาติไทย 
(เฉพาะกรณียืน่ค  าขอฯ ในต่างประเทศ) 

-   แจง้ผูข้อกลบัคืนสญัชาติไทยทราบ 
    การไดส้ญัชาติไทยและไป  
    ด าเนินการตามสิทธิหนา้ท่ีของ 
    ผูมี้สญัชาติไทย 

- แจง้ใหผู้ข้อกลบัคืนสญัชาติไทย   
  มาด าเนินการตามระเบียบส านกั 
  ทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัท า 
  ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
 

100 วนั 

30 วนั 

75 วนั 

30 วนั 

100 วนั 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
การขอแปลงสญัชาติไทย ฯ  

(60 วนั) 

30 วนั 

คณะกรรมการกลัน่กรองเก่ียวกบัสญัชาติ 
ตาม ม.25  (60 วนั) 

ใชดุ้ลพินิจไม่อนุญาต 

กองบญัชาการ
ต ารวจสนัติบาล 

แจง้ผูย้ืน่ค  าขอฯ ทราบ 



การถือสองสัญชาติ
Dual Citizenship

Q. กฎหมายไทยยอมรับหลัก Dual Citizenship หรือไม อยางไร

Q. กฎหมายไทยอนุญาตใหบุคคลสัญชาตไิทยถอืสองสญัชาตไิดหรือไม

A. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติในลักษณะที่อาจทํา
ใหบุคคลบางประเภทมีสัญชาติไดมากกวาหนึ่งสัญชาติอันเนื่องมาจากผลของกฎหมาย 
แมวาตามหลักการของกฎหมายบุคคลควรมีสัญชาติเพียงสัญชาติเดียว กลาวคือ

 การไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7

กําหนดใหบุคคลไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลกัสายโลหิตและหลักดินแดน อาจทําให
บุคคลที่มีบิดาและมารดาเปนคนตางดาว หรือมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติ
ไทยและสัญชาติอื่นตามบิดาหรือมารดาในคราวเดียวกัน

 การไดสัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9

โดยบทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดใหหญิงตางดาวตองสละสัญชาติเดิมหรือใหเสียสัญชาติ
เดิม ทําใหหญิงตางดาวซ่ึงไดสัญชาติไทยโดยการสมรสอาจจะยังคงมีสัญชาติเดิมและสัญชาติ
ไทยในเวลาเดียวกัน



การถือสองสัญชาติ
Dual Citizenship

Q. กฎหมายไทยยอมรับหลัก Dual Citizenship หรือไม อยางไร

Q. กฎหมายไทยอนุญาตใหบุคคลสัญชาติไทยถือสองสัญชาติไดหรือไม

A. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติในลักษณะที่อาจทํา
ใหบุคคลบางประเภทมีสัญชาติไดมากกวาหนึ่งสัญชาติอันเนื่องมาจากผลของกฎหมาย แมวา
ตามหลักการของกฎหมายบุคคลควรมีสัญชาติเพียงสัญชาติเดียว กลาวคือ 

 การแปลงสัญชาติของคนตางดาวที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 12

กฎหมายไมไดกําหนดใหตองเสียสัญชาติเดิมโดยอัตโนมัติ จึงทําใหบุคคลตางดาวที่ไดแปลง
สัญชาติเปนไทยอาจจะยังคงมีสัญชาติเดิม แตหากมีหลักฐานวาผูแปลงสัญชาติยังคงใช
สัญชาติเดิม รัฐมนตรีสามารถถอนสัญชาติไทยไดตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508

 การขอกลับคืนสัญชาติไทยตามมาตรา 23 และมาตรา 24

ทําใหบุคคลดังกลาวไดสัญชาติไทยจากการกลับคืนสัญชาติและอาจยังมีสัญชาติอื่นอยูดวยก็ได



การถือสองสัญชาติ
Dual Citizenship

Q. บุคคลสัญชาติไทยท่ีทํางานและมีถิ่นพํานักอยูในตางประเทศ และไดขอมีสัญชาติของประเทศ
น้ันดวย ถือวาเปนการแปลงสัญชาติหรือไม และจะเสียสัญชาติไทยหรือไม อยางไร
Q. การแปลงสัญชาติเปนคนตางดาวจะมีผลใหเสียสัญชาติไทยหรือไม

A. มาตรา 22 ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละสัญชาติไทย    
หรือถูกถอนสัญชาติไทย ยอมเสียสัญชาติไทย

การไดสัญชาติจะเปนไปตามกฎหมายของแตละประเทศ โดยอาจจะเปนการไดสัญชาติโดยวิธีการ
แปลงสัญชาติ หรือไดสัญชาติโดยวิธีการอื่น ซ่ึงถาหากกฎหมายสัญชาติของประเทศนั้นๆ ไดกําหนด
วิธีการไดสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไวเปนประการใด บุคคลที่จะไดสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ  
ก็จะตองเปนไปตามวิธีการดังกลาว

เม่ือพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติตามกฎหมายไทยแลว หากบุคคลสัญชาติไทยไดรับสัญชาติอื่น  
ซ่ึงเปนการไดสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ยอมอยูในขายที่จะเสีย
สัญชาติไทยตามมาตรา 22 และจะมีผลสมบูรณตามกฎหมายตอเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(มาตรา 5 การไดสัญชาติไทยตามมาตรา 9 มาตรา 12 หรือมาตรา 12/1 การเสียสัญชาติไทย    
ตามหมวด 2 หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด 3 ใหมีผลตอเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใหมีผลเฉพาะตัว)



การถือสองสัญชาติ
Dual Citizenship

การเสียสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว 
เปนการเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

หากกระทรวงการตางประเทศโดยพนักงานทูตหรอืกงสุล
ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได
ตรวจพบกรณตีามมาตรา 22 ก็สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานสงให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการได

ดังนั้น การที่จะใหบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีสัญชาติอื่น
เสียสัญชาติไทย ไมวาจะเปนการสละสัญชาติ การถอนสัญชาติ และ
การเสียสัญชาติ ก็มิไดมีบทบัญญัติที่บังคับไวเด็ดขาดวาจะตองถือ
สัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการแสดงเจตนาของ
บุคคลและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย



สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


