กฎหมายสัญชาติไทยกับการถือสองสัญชาติ

แผนผังแสดงการได้ สัญชาติไทย การเสี ยสั ญชาติไทย และการกลับคืนสั ญชาติไทย
ตาม พ.ร.บ. สั ญชาติ พ.ศ. 2508 และทีแ� ก้ไขเพิม� เติมจนถึงฉบับที� 5 พ.ศ. 2555

การได้ สัญชาติไทย

สัญชาติไทย
ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ
พ.ศ. 2508 และทีแ� ก้ ไข
เพิม� เติมจนถึง
ฉบับที� 5 พ.ศ. 2555

หลักสายโลหิต

จากบิดาหรื อมารดาไทย (ม.7 (1))

โดยการเกิด

หลักดินแดน

หลัก

ภายหลังการเกิด

ข้ อยกเว้ น

การเสียสัญชาติไทย
ชายหรื อหญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวและแสดง
ความจํานงสละสัญชาติไทย (ม.13)
ผูท้ ี�ได้สญ
ั ชาติอื�นตาม กม. ว่าด้วยสัญชาติของ
บิดามารดาประสงค์จะถือสัญชาติอื�นและแสดง
ความจํานงสละสัญชาติไทย (ม.14)
ผูม้ ีสัญชาติไทยและสัญชาติอื�น หรื อผูไ้ ด้รับการแปลง
สัญชาติเป็ นไทย ประสงค์สละสัญชาติไทย
15)(ม .
ถูกถอนสัญชาติไทย
 โดยรัฐมนตรี (ม.16, ม.17 (1) (2) ม.18 และ ม.19)
 โดยศาล (ม.17 (3), (4))
โดยผลของกฎหมาย (ม.21 และ ม.22)

เกิดในประเทศไทย (ม.7 (2))

 บิดาและมารดาเป็ นคนต่างด้าวที�เป็ นทูต หรื อเจ้าหน้าที�องค์กรระหว่างประเทศ (ม.8) หรื อ
 มีบิดาและมารดาเป็ นคนต่างด้าวและขณะที�เกิดบิดาหรื อมารดาเข้าเงื�อนไขที�ทาํ ให้ไม่ได้
สัญชาติไทย (ม.7 ทวิ วรรคหนึ�ง) เช่น ชนกลุ่มน้อย คนเข้าเมืองชัว� คราว ผูห้ ลบหนีเข้าเมือง

โดยการสมรส
 หญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทย (ม.9)
โดยการแปลงชาติ
 แปลงให้ตนเอง (ม.12 วรรคหนึ�ง)
 แปลงให้ตนเองและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.12 วรรคส)
 แปลงให้บุคคลอื�นตาม ม.12/1 (ม.12 วรรคหนึ�ง)
คุณสมบัติ (ม.10)
หลัก
ข้ อยกเว้ น

การกลับคืนสัญชาติไทย
 ชายหรื อหญิงไทยสละสัญชาติ เพราะไปสมรสกับคนต่างด้าว
และได้ขาดจากการสมรส ยืน� แสดงความจํานงขอ (ม.23)
 ผูซ้ � ึงมีสญ
ั ชาติไทยแต่ได้เสี ยสัญชาติตามบิดาหรื อมารดา ขณะที�ตน
ยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ขอ (ม.24)

ม.11, 12 วรรคสอง,12/1 (1) (2) (3)
(ม.7 ทวิ วรรคสอง)
โดยคําสั�งรัฐมนตรี
 ผูท้ ี�เกิดในไทยแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยตาม ม.7 ทวิ วรรคหนึ�ง(มีมติครม.รองรับ)
โดยผลของกฎหมาย
ลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2551
คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ�น พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2555

บรรจบ 9/6/2555

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

การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
มาตรา 9 หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและ
ไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงค
จะไดสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติ
ไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

 ผูยื่นคําขอจะตองจดทะเบียนสมรสกับชายไทยถูกตองตามกฎหมาย
มาไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(กรณีมีบุตรดวยกัน จะตองจดทะเบียนสมรสมาไมนอยกวา 1 ป)
 สามีผูยื่นคําขอจะตองมีอาชีพเปนหลักฐาน หรือมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว
โดยมีรายไดไมต่ํากวา 20,000 บาท/เดือน หรือเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท
ทั้งนี้จะตองแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และแสดงหลักฐาน
การเสียภาษีเงินไดในประเทศไทยในรอบปที่ผานมาตอพนักงานเจาหนาที่
(กรณีที่ผูยื่นคําขอประกอบอาชีพ ก็สามารถนํารายไดของตนไปรวมกับรายได
ของสามีเพื่อใหถึงตามเกณฑที่กําหนดได โดยตองแสดงใบอนุญาตทํางาน
หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได
ในประเทศไทยในรอบปที่ผานมาตอพนักงานเจาหนาที่ดวย)

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ตอ)
 ผูยื่นคําขอจะตองผานการตรวจสอบสถานภาพการสมรส และประวัติ
อาชญากรรม พฤติการณทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของชาติ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
มาตรา 9 หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและ
ไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงค
จะไดสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติ
ไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

 ผูยื่นคําขอและคูสมรสจะตองไมจดทะเบียนสมรสโดยปกปดขอเท็จจริง
และตองผานการสัมภาษณเพื่อสอบถามเจตนารมณและสังเกตพฤติการณ
ของคูสมรส

ขั้นตอนการดําเนินการ

การขอถือสั ญชาติ
ญชาติไทยตามสามีผู้มสี ั ญชาติไทยของบุคคลต่ างด้ าวทัว่ ไป ตามมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.บ.สั ญชาติ พ.ศ.2508
พนักงานทูตหรื อกงสุลในต่างประเทศ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ)

100 วัน

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน
30 วัน

ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

ผูย้ นื่ คาขอฯ

ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)

45 วัน

45 วัน

ใช้ดุลพินิจอนุญาต
กระทรวงมหาดไทย

เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง
การขอแปลงสัญชาติเป็ นไทยฯ
(60 วัน)

คณะทางานระดับจังหวัด

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
เกี่ยวกับสัญชาติ ตาม ม.25
(60 วัน)
ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาต
กระทรวงมหาดไทย

45 วัน

30 วัน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5)

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

75 วัน
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการต่างประเทศ
- แจ้งไปยังประเทศของผูไ้ ด้สญ
ั ชาติ
ทราบเกี่ยวกับการได้สญ
ั ชาติไทย

รวมระยะเวลาดาเนินการ 475 วัน

30 วัน

แจ้งผูย้ นื่ คาขอฯ ทราบ

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

- แจ้งผูไ้ ด้สญ
ั ชาติไทยทราบการได้
สัญชาติไทย และให้ไปดาเนินการตาม
สิ ทธิหน้าที่ของผูไ้ ด้สญ
ั ชาติไทย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด / ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผไู ้ ด้สญ
ั ชาติไทย มีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี )
- แจ้งผูไ้ ด้สญ
ั ชาติไทยมาดาเนินการ
ตามระเบียบสานักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2535

รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทย หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและได
สัญชาติไทยโดยการสมรส เมื่อปรากฏวา
(1) การสมรสนั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริง หรือแสดงขอความ
เท็จอันเปนสาระสําคัญ
การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
มาตรา 9 หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและ
ไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงค
จะไดสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติ
ไทยใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรี

(2) กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือ
ขัดตอประโยชนของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ
(3) กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

มาตรา 10 คนตางดาวซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้
อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยได
(1) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้น
มีสัญชาติ
การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

(2) มีความประพฤติดี

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

(3) มีอาชีพเปนหลักฐาน
(4) มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
แปลงสัญชาติเปนไทยเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(5) มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 11 บทบัญญัติในมาตรา 10 (4) และ (5) มิใหนํามาใชบังคับ
ถาผูขอแปลงสัญชาติเปนไทย
(1) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือไดทํา
คุณประโยชนใหแกทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
การขอแปลงสัญชาติเปนไทย
ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508
และที่แกไขเพิ่มเติม

(2) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย
หรือของผูไดกลับคืนสัญชาติไทย
(3) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน
(4) เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

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

มาตรา 12 ผูใดประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทย ใหยื่น
คําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ถาผูประสงคจะขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตร
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย และบุตรนั้นมีภมู ิลาํ เนาอยูใน
ประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบุตรพรอมกับตนได โดย
บุตรนั้นไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (1) (3) (4) และ (5)
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทย ใหอยูใน
ดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตใหนาํ ความกราบ
บังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อไดรบั พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแลว ใหผขู อแปลงสัญชาติเปนไทยปฏิญาณตนวา
จะมีความซื่อสัตยสจุ ริตตอประเทศไทย
เมื่อประกาศตามมาตรา 5 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออก
หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทยใหไวแกผนู นั้ เปนหลักฐาน
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การขอแปลงสัญชาติเปนไทย มี 6 รูปแบบ ดังนี้
1.
2.

กรณีแปลงสัญชาติทั่วไป ตามมาตรา 10
กรณีทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือทําคุณประโยชน
ใหแกทางราชการ ตามมาตรา 11 (1)
3. กรณีเปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย
ตามมาตรา 11 (2)
4. กรณีเปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน ตามมาตรา 11 (3)
5. กรณีเปนสามีของผูมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 11 (4)
6. กรณีเปนบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิ าวะ ที่บิดาหรือมารดาไดยื่นคําขอแปลง
สัญชาติพรอมกับตน ตามมาตรา 12 วรรคสอง
หมายเหตุ กรณีมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกบั ประเทศไทย เชน สมรสกับบุคคล
สัญชาติไทย หรือมีบุตรเปนบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จะไดรับการ
ลดหยอนหลักเกณฑการพิจารณาเรื่องรายได

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

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

 บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้น
มีสัญชาติ ตามมาตรา 10 (1)
 มีความประพฤติดี ตามมาตรา 10 (2) โดยจะตองผานการ ตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม พฤติการณทางการเมือง ยาเสพติด และ
พฤติการณเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ตอ)

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

 มีอาชีพเปนหลักฐาน ตามมาตรา 10 (3) โดยจะตองมีใบอนุญาตทํางาน
มีรายไดไมต่ํากวา 80,000 บาท/เดือน แสดงหลักฐานหนังสือรับรอง
เงินเดือน/รายได และหลักฐานการเสียภาษีมาแลวไมนอ ยกวา 3 ป
หรือแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปกอนปที่
ยื่นคําขอ ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป ไมนอยกวา 3 ป
(กรณีผูยื่นคําขอมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกบั ประเทศไทย เชน
สมรสกับบุคคลผูม ีสญ
ั ชาติไทย หรือมีบุตรเปนบุคคลสัญชาติไทย
หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
จะตองมีใบอนุญาตทํางาน มีรายไดไมต่ํากวา 40,000 บาท/เดือน แสดง
หลักฐานหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และหลักฐานการเสียภาษีมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป หรือแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ในรอบปกอนปทยี่ ื่นคําขอ ตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป ไมนอยกวา 3 ป)

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

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ตอ)
 มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
เปนเวลาไมนอยกวาหาป ตามมาตรา 10 (4) นับจากการไดรับ
ใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร (ท.ร.14)
 มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 10 (5)
โดยจะตองพูดภาษาไทยและฟงภาษาไทยเขาใจได และจะตอง
สามารถรองเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีได
 ผูยื่นคําขอจะตองแสดงเอกสารที่ยื่นตอสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศที่ตนมีสัญชาติ อันเปนการแสดงเจตนาที่จะสละสัญชาติเดิม
เมื่อไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติเปนไทยแลว
ขั้นตอนการดําเนินการ

การขอแปลงสั ญชาติเป็ นไทยของบุคคลต่ างด้ าวทัว่ ไป ตามมาตรา 10 แห่ ง พ.ร.บ.สั ญชาติ พ.ศ. 2508
ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน

30 วัน
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง
การขอแปลงสัญชาติเป็ นไทยฯ
(60 วัน)

ผูย้ นื่ คาขอฯ
ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)

คณะทางานระดับจังหวัด

45 วัน
เสนอรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

กรณี เห็นสมควรอนุญาต
กระทรวงมหาดไทย

45 วัน

คณะกรรมการกลัน่ กรองเกี่ยวกับสัญชาติ ตาม ม.25
(60 วัน)
กรณี ไม่อนุญาต
กระทรวงมหาดไทย

45 วัน
สานักงานราชเลขาธิการนาความกราบบังคม
ทูลพระกรุ ณาทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาท
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
(120 วัน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองบัญชาการตารวจสันติบาล
แจ้งผูย้ นื่ คาขอฯ ทราบ
กระทรวงมหาดไทย

กองบัญชาการตารวจสันติบาลแจ้งผูไ้ ด้รับพระบรมราชานุญาต
มาทาพิธีปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อประเทศไทย
(มาตรา 12) (30 วัน)
เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 5)

45 วัน

60 วัน

30 วัน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

75 วัน

รวมระยะเวลาดาเนินการ 730 วัน
กระทรวงการต่างประเทศ
- แจ้งประเทศของผูไ้ ด้สัญชาติไทย
ทราบเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย

กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด/ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผขู ้ อแปลงสัญชาติไทยมีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี )
- แจ้งให้ผไู้ ด้สัญชาติไทยมาดาเนินการตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียน ราษฎร พ.ศ.2535

กองบัญชาการตารวจสันติบาล
- แจ้งผูไ้ ด้สัญชาติไทยทราบ และ
ออกหนังสื อสาคัญการแปลง
สัญชาติเป็ นไทยให้

มาตรา
10

มาตรา
11 (1)

มาตรา
11 (2)

มาตรา
11 (3)

มาตรา
11 (4)

มาตรา 12
วรรคสอง
















ยกเวน

มีอาชีพเปนหลักฐาน
- กรณีไมมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกับประเทศไทย ตองมีรายไดไมต่ํากวา 80,000 บาท/เดือน
- กรณีมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกับประเทศไทย ตองมีรายไดไมต่ํากวา 40,000 บาท/เดือน
โดยตองมีใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได และหลักฐานการเสียภาษี 3 ป











ยกเวน

มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอไมนอยกวา 5 ป
(นับจากการไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ท.ร.14)



ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(พูดและฟงภาษาไทยได และสามารถรองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีได)



ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

แสดงหลักฐานเอกสารที่ยื่นตอสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ตนมีสัญชาติ อันเปนการแสดงเจตนาที่จะสละสัญชาติเดิม


-








-

-

-


-



จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(หากมีบุตรดวยกันตองจดทะเบียนสมรสไมนอยกวา 3 ป)

-

-



-

-

-

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
(หากมีบุตรดวยกันตองจดทะเบียนสมรสไมนอยกวา 1 ป)

-

-

-

-



-

แนวทางการใชดุลพินิจที่ รมว.มท. กําหนด
บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
มีความประพฤติดี (ผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ)

แสดงหลักฐานเอกสารการกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือการทําคุณประโยชนแกทางราชการ
แสดงหลักฐานสูติบัตร หรือการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)



รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทย ผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เมื่อปรากฏวา

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

(1)

การแปลงสัญชาตินั้นไดเปนไปโดยปกปดขอเท็จจริงหรือแสดงขอความเท็จอันเปน
สาระสําคัญ

(2)

มีหลักฐานแสดงวาผูแปลงสัญชาตินั้นยังใชสัญชาติเดิม

(3)

กระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอประโยชนของรัฐ หรือ
เปนการเหยียดหยามประเทศชาติ

(4)

กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(5)

ไปอยูในตางประเทศโดยไมมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยเปนเวลาเกิน 5 ป

(6)

ยังคงมีสญ
ั ชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย

การถอนสัญชาติไทย จะขยายไปถึงบุตรของผูถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไมบรรลุนิติภาวะ
และไดสัญชาติไทยตามมาตรา 12 วรรคสอง ดวยก็ได และเมื่อรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยแลวใหนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

การสละสัญชาติไทย
มาตรา 13 ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับ

คนตางดาว และอาจถือสัญชาติของภรรยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติของภริยาหรือสามี ถาประสงคจะสละสัญชาติไทยใหแสดงความจํานง
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

ขั้นตอนการดําเนินการ

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การสละสั ญชาติไทย ตามมาตรา 13 แห่ ง พ.ร.บ.สั ญชาติ พ.ศ.2508
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
100 วัน

พนักงานทูตหรื อกงสุลในต่างประเทศ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ)

ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

ผูย้ นื่ คาขอฯ

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน

ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)
ลงนามในประกาศ มท.
เรื่ อง การเสี ยสัญชาติไทย
ตามมาตรา 13

45 วัน
45 วัน

เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

30 วัน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5)
75 วัน
กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
กระทรวงการต่างประเทศ
-

แจ้งไปยังพนักงานทูตหรื อกงสุลใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการเสี ยสัญชาติไทย
(เฉพาะกรณี ยนื่ คาขอฯ ในต่างประเทศ)

รวมระยะเวลาดาเนินการ 325 วัน

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

- แจ้งผูเ้ สี ยสัญชาติไทยทราบ
เรื่ องการเสี ยสัญชาติไทย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด / ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผเู ้ สี ยสัญชาติไทยมีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี )
- แจ้งผูเ้ สี ยสัญชาติไทย / เจ้าบ้าน
มาดาเนินการตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

การสละสัญชาติไทย
มาตรา 14 ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคน

ตางดาวและไดสญ
ั ชาติของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา
หรือมารดา หรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยตามมาตรา 12 วรรคสอง หรือมาตรา 12/1 (2)
และ (3) ถายังประสงคจะถือสัญชาติอนื่ อยูตอไป ใหแสดงความจํานงสละสัญชาติ
ไทยตามแบบและวิธีการทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปนับแตวันทีม่ ีอายุ
ครบยี่สิบปบริบูรณ
เมื่อไดพิจารณาความจํานงดังกลาวแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อถือไดวา
ผูนั้นอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอนื่ ไดจริงก็ใหรัฐมนตรีอนุญาต
เวนแตในระหวางประเทศไทยมีการรบหรืออยูในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่ง
ระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได
ขั้นตอนการดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การสละสั ญชาติไทย ตามมาตรา 14 , 15 แห่ ง พ.ร.บ.สั ญชาติ พ.ศ. 2508 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พนักงานทูตหรื อกงสุลในต่างประเทศ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ)
ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

ผูย้ นื่ คาขอฯ

ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)
ใช้ดุลพินิจลงนามใน
ประกาศ มท. เรื่ อง การ
เสี ยสัญชาติไทย
ตามมาตรา 13
30 วัน

100 วัน

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน

30 วัน

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการขอสละ
สัญชาติไทยและการถอนสัญชาติไทย
(60 วัน)

คณะกรรมการกลัน่ กรองเกี่ยวกับสัญชาติ
ตาม ม.25 (60 วัน)

45 วัน
เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

45 วัน

ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาต

กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5)

แจ้งผูย้ นื่ คาขอฯ ทราบ

75 วัน
กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
กระทรวงการต่างประเทศ
-

แจ้งไปยังพนักงานทูตหรื อกงสุลใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการเสี ยสัญชาติไทย
(เฉพาะกรณี ยนื่ คาขอฯ ในต่างประเทศ)

รวมระยะเวลาดาเนินการ 430 วัน

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

- แจ้งผูเ้ สี ยสัญชาติไทยทราบ
เรื่ องการเสี ยสัญชาติไทย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด / ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผเู ้ สี ยสัญชาติไทยมีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี )
- แจ้งผูเ้ สี ยสัญชาติไทย / เจ้าบ้าน
มาดาเนินการตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

การสละสัญชาติไทย

มาตรา 15 นอกจากกรณีตามมาตรา 14 ผูซึ่งมีสัญชาติ

ไทยและสัญชาติอื่นหรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
แบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละสัญชาติไทย ใหอยูใน
ดุลพินิจของรัฐมนตรี
ขั้นตอนการดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การสละสั ญชาติไทย ตามมาตรา 14 , 15 แห่ ง พ.ร.บ.สั ญชาติ พ.ศ. 2508 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พนักงานทูตหรื อกงสุลในต่างประเทศ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ)
ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

ผูย้ นื่ คาขอฯ

ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)
ใช้ดุลพินิจลงนามใน
ประกาศ มท. เรื่ อง การ
เสี ยสัญชาติไทย
ตามมาตรา 13
30 วัน

100 วัน

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน

30 วัน

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการขอสละ
สัญชาติไทยและการถอนสัญชาติไทย
(60 วัน)

คณะกรรมการกลัน่ กรองเกี่ยวกับสัญชาติ
ตาม ม.25 (60 วัน)

45 วัน
เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

45 วัน

ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาต

กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5)

แจ้งผูย้ นื่ คาขอฯ ทราบ

75 วัน
กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
กระทรวงการต่างประเทศ
-

แจ้งไปยังพนักงานทูตหรื อกงสุลใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการเสี ยสัญชาติไทย
(เฉพาะกรณี ยนื่ คาขอฯ ในต่างประเทศ)

รวมระยะเวลาดาเนินการ 430 วัน

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

- แจ้งผูเ้ สี ยสัญชาติไทยทราบ
เรื่ องการเสี ยสัญชาติไทย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด / ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผเู ้ สี ยสัญชาติไทยมีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี )
- แจ้งผูเ้ สี ยสัญชาติไทย / เจ้าบ้าน
มาดาเนินการตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

การกลับคืนสัญชาติไทย

มาตรา 23 ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสละ

สัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวตามมาตรา 13 ถาได
ขาดจากการสมรสแลวไมวาดวยเหตุใดๆ ยอมมีสิทธิขอกลับคืน
สัญชาติไทยได
การขอกลับคืนสัญชาติไทยใหยื่นแสดงความจํานงตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขั้นตอนการดําเนินการ

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การขอกลับคืนสั ญชาติไทยของบุคคลต่ างด้ าวทัว่ ไป ตามมาตรา 23 แห่ ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พนักงานทูตหรื อกงสุลในต่างประเทศ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ)

100 วัน

ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

ผูย้ นื่ คาขอฯ

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน

ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)
45 วัน
ลงนามในประกาศ มท.

45 วัน

เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

30 วัน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5)
75 วัน
กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
กระทรวงการต่างประเทศ
-

แจ้งไปยังพนักงานทูตหรื อกงสุลใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการได้สญ
ั ชาติไทย
(เฉพาะกรณี ยนื่ คาขอฯ ในต่างประเทศ)

รวมระยะเวลาดาเนินการ 325 วัน

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

- แจ้งผูข้ อกลับคืนสัญชาติไทยทราบ
การได้สญ
ั ชาติไทยและไป
ดาเนินการตามสิ ทธิหน้าที่ของ
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด / ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผขู ้ อคืนสัญชาติไทยมีภูมิลาเนา
แล้วแต่กรณี )
- แจ้งให้ผขู ้ อกลับคืนสัญชาติไทย
มาดาเนินการตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

การกลับคืนสัญชาติไทย

มาตรา 24 ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดเสียสัญชาติไทย

ตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไมบรรลุนิติภาวะ ถาประสงคจะ
กลับคืนสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในสองปนับแตวันที่
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกลับคืนสัญชาติไทยใหอยูใน
ดุลพินิจของรัฐมนตรี
ขั้นตอนการดําเนินการ

การขอกลับคืนสั ญชาติไทยของบุคคลต่ างด้ าวทัว่ ไป ตามมาตรา 24 แห่ ง พ.ร.บ.สั ญชาติ พ.ศ. 2508
พนักงานทูตหรื อกงสุลในต่างประเทศ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างประเทศ)

100 วัน

ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ)

ผูย้ นื่ คาขอฯ

ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด
(กรณี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด)

ใช้ดุลพินิจอนุญาตและ
ลงนามในประกาศ มท.

กระทรวงมหาดไทย

100 วัน

30 วัน

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง
การขอแปลงสัญชาติไทย ฯ
(60 วัน)

คณะกรรมการกลัน่ กรองเกี่ยวกับสัญชาติ
ตาม ม.25 (60 วัน)

45 วัน
เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

45 วัน

ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาต

30 วัน
กองบัญชาการ
ตารวจสันติบาล

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5)

แจ้งผูย้ นื่ คาขอฯ ทราบ

75 วัน
กระทรวงมหาดไทย
30 วัน
กระทรวงการต่างประเทศ
-

แจ้งไปยังพนักงานทูตหรื อกงสุลใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับการได้สญ
ั ชาติไทย
(เฉพาะกรณี ยนื่ คาขอฯ ในต่างประเทศ)

รวมระยะเวลาดาเนินการ 430 วัน

กองบัญชาการตารวจสันติบาล

- แจ้งผูข้ อกลับคืนสัญชาติไทยทราบ
การได้สญ
ั ชาติไทยและไป
ดาเนินการตามสิ ทธิหน้าที่ของ
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด / ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(ที่ผขู ้ อคืนสัญชาติไทยมีภูมิลาเนา
แล้วแต่กรณี )
- แจ้งให้ผขู ้ อกลับคืนสัญชาติไทย
มาดาเนินการตามระเบียบสานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

การถือสองสัญชาติ
Dual Citizenship

Q. กฎหมายไทยยอมรับหลัก Dual Citizenship หรือไม อยางไร
Q. กฎหมายไทยอนุญาตใหบุคคลสัญชาติไทยถือสองสัญชาติไดหรือไม
A. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติในลักษณะที่อาจทํา
ใหบุคคลบางประเภทมีสัญชาติไดมากกวาหนึ่งสัญชาติอันเนื่องมาจากผลของกฎหมาย
แมวาตามหลักการของกฎหมายบุคคลควรมีสัญชาติเพียงสัญชาติเดียว กลาวคือ
 การไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7
กําหนดใหบุคคลไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตและหลักดินแดน อาจทําให
บุคคลที่มีบิดาและมารดาเปนคนตางดาว หรือมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติ
ไทยและสัญชาติอื่นตามบิดาหรือมารดาในคราวเดียวกัน
 การไดสัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9
โดยบทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดใหหญิงตางดาวตองสละสัญชาติเดิมหรือใหเสียสัญชาติ
เดิม ทําใหหญิงตางดาวซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการสมรสอาจจะยังคงมีสัญชาติเดิมและสัญชาติ
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. บุคคลสัญชาติไทยที่ทํางานและมีถิ่นพํานักอยูในตางประเทศ และไดขอมีสัญชาติของประเทศ
นั้นดวย ถือวาเปนการแปลงสัญชาติหรือไม และจะเสียสัญชาติไทยหรือไม อยางไร
Q. การแปลงสัญชาติเปนคนตางดาวจะมีผลใหเสียสัญชาติไทยหรือไม

A. มาตรา 22 ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละสัญชาติไทย
หรือถูกถอนสัญชาติไทย ยอมเสียสัญชาติไทย

การไดสัญชาติจะเปนไปตามกฎหมายของแตละประเทศ โดยอาจจะเปนการไดสัญชาติโดยวิธีการ
แปลงสัญชาติ หรือไดสัญชาติโดยวิธีการอื่น ซึ่งถาหากกฎหมายสัญชาติของประเทศนั้นๆ ไดกําหนด
วิธีการไดสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติไวเปนประการใด บุคคลที่จะไดสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ
ก็จะตองเปนไปตามวิธีการดังกลาว
เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติตามกฎหมายไทยแลว หากบุคคลสัญชาติไทยไดรับสัญชาติอื่น
ซึ่งเปนการไดสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ยอมอยูในขายที่จะเสีย
สัญชาติไทยตามมาตรา 22 และจะมีผลสมบูรณตามกฎหมายตอเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 5 การไดสัญชาติไทยตามมาตรา 9 มาตรา 12 หรือมาตรา 12/1 การเสียสัญชาติไทย
ตามหมวด 2 หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด 3 ใหมีผลตอเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใหมีผลเฉพาะตัว)

การถือสองสัญชาติ
Dual Citizenship

การเสียสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว
เปนการเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
หากกระทรวงการตางประเทศโดยพนักงานทูตหรือกงสุล
ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได
ตรวจพบกรณีตามมาตรา 22 ก็สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานสงให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการได
ดังนั้น การที่จะใหบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีสัญชาติอื่น
เสียสัญชาติไทย ไมวาจะเปนการสละสัญชาติ การถอนสัญชาติ และ
การเสียสัญชาติ ก็มิไดมีบทบัญญัติที่บังคับไวเด็ดขาดวาจะตองถือ
สัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการแสดงเจตนาของ
บุคคลและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

