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พระราชบัญญัติ 
สัญชาติ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “คณะกรรมการ”  ระหวางบทนิยามคําวา  “คนตางดาว”  

และคําวา  “พนักงานเจาหนาที่”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ดังตอไปนี้ 

““คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ” 
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  การไดสัญชาติไทยตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๒/๑  การเสียสัญชาติไทย

ตามหมวด  ๒  หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด  ๓  ใหมีผลตอเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และใหมีผลเฉพาะตัว” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  และกําหนด

คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และยกเวนคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ใหผูใดเปนการ

ทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร 

(๑) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย 

(๒) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย 

(๓) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“คําวาบิดาตาม  (๑)  ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิดตามวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวง  แมผูนั้นจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด  และมิไดจดทะเบียน

รับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๗  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติ

สัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเปนการทั่วไปใหบุคคล 

ตามวรรคหนึ่งไดสัญชาติไทยก็ได  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยูในราชอาณาจักรไทย 

ในฐานะใด  ภายใตเง่ือนไขใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความมั่นคง 

แหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน  ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว  ใหถือวา 

ผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  เปนบุตร  ภริยา  หรือสามีของผูซ่ึงไดแปลงสัญชาติเปนไทย  หรือของผูไดกลับคืน

สัญชาติไทย” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๔)  ของมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

“(๔)  เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๕  แลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ

เปนไทยใหไวแกผูนั้นเปนหลักฐาน” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา   ๑๒/๑  ในหมวด  ๑   การไดสัญชาติไทย 

แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

“มาตรา  ๑๒/๑  ในการขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามมาตรา  ๑๒  นั้น  บุคคลอื่นอาจขอแปลง

สัญชาติเปนไทยใหแกบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอนุบาลตามคําส่ังของศาลอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกคนไรความสามารถ 

ซ่ึงมีหลักฐานแสดงใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย  โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และ  (๕)  และรัฐมนตรีจะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได 

(๒) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด  เมื่อไดรับความยินยอมของ

ผูเยาวแลวอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซ่ึงอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหมาไมนอย

กวาสิบป  โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๐  (๑)  และ  (๓) 
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(๓) ผูรับบุตรบุญธรรมซึ่งเปนผูมีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบุตรบุญธรรม

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซ่ึงไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวาหาปและมีหลักฐานแสดง 

ใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย  โดยใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๐  (๑)  

และ  (๓) 

การขอแปลงสัญชาติเปนไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓    ชายหรือหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับคนตางดาวและอาจถือสัญชาติ

ของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของภริยาหรือสามี  ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย   

ใหแสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและไดสัญชาติ

ของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดา  หรือผูซ่ึงไดสัญชาติไทย 

ตามมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๒/๑  (๒)  และ  (๓)  ถายังประสงคจะถือสัญชาติอื่นอยูตอไป  

ใหแสดงความจํานงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ภายในหนึ่งป 

นับแตวันที่มีอายุครบย่ีสิบปบริบูรณ 

เมื่อไดพิจารณาความจํานงดังกลาวแลว  เห็นวามีหลักฐานเชื่อถือไดวาผูนั้นอาจถือสัญชาติ 

ของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นไดจริงก็ใหรัฐมนตรีอนุญาต  เวนแตในระหวางประเทศไทยมีการรบ

หรืออยูในสถานะสงคราม  รัฐมนตรีจะส่ังระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได” 

มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

“การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘   

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๗  ผูซ่ึงมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคน

ตางดาวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได  เมื่อปรากฏวา 

(๑) ไปอยูในตางประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเปนเวลาติดตอกันเกินหาป 

นับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ 

(๒) มีหลักฐานแสดงวาใชสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นหรือฝกใฝอยูในสัญชาติ

ของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น 

(๓) กระทําการใด ๆ  อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอประโยชนของรัฐ  

หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ 

(๔) กระทําการใด ๆ  อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การถอนสัญชาติไทยตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหรัฐมนตรีเปนผูส่ัง  สวนการถอนสัญชาติไทย 

ตาม  (๓)  หรือ  (๔)  เมื่อพนักงานอัยการรองขอ  ใหศาลเปนผูส่ัง” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและอาจ 

ถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถาไดรับใบสําคัญ

ประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวแลว  ใหเสียสัญชาติไทย” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๓  ชายหรือหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับ 

คนตางดาวตามมาตรา  ๑๓  ถาไดขาดจากการสมรสแลวไมวาดวยเหตุใด ๆ  ยอมมีสิทธิขอกลับคืน 

สัญชาติไทยได” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๔  คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
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“หมวด  ๔ 

คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 
 

 

มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ  ประกอบดวย 

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ 

(๒) ผูแทนกระทรวงกลาโหม   ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ   ผูแทนกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงแรงงาน 

ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีความรูและประสบการณ

การทํางานดานสัญชาติเปนที่ประจักษ  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหอธิบดีกรมการปกครองแตงต้ัง

ขาราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ

แตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการมีหนาที่เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใชอํานาจ

ตามมาตรา  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  และการออกกฎกระทรวง 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ในการใชอํานาจและดําเนินการดังกลาวใหรัฐมนตรีรับฟงขอเสนอแนะและ

ความเห็นของคณะกรรมการประกอบดวย 

มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๙ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง

ปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการแตงต้ังกรรมการ
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ผูทรงคุณวุฒิ  การพนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และใหใช

อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้  ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย 

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา  ๗  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ   (ฉบับที่   ๒)   พ.ศ .   ๒๕๓๕  และแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้  ใหมีผลใชบังคับกับผูที่เกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย 

มาตรา ๒๓ บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแตถูกถอน

สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕  

ขอ  ๑  และผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมไดสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  

ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕  ขอ  ๒  รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาว  ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย

กอนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใชบั ง คับและไมได สัญชาติไทยตามมาตรา   ๗   ทวิ   วรรคหนึ่ ง   

แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)   

พ .ศ .   ๒๕๓๕   ถาบุคคลผูนั้ นอาศั ยอยู จ ริ งในราชอาณาจักรไทยติดตอกันโดยมีห ลักฐาน 

ทางทะเบียนราษฎร  และเปนผูมีความประพฤติดี  หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย 

ใหไดสัญชาติไทยต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เวนแตผูซ่ึงรัฐมนตรีมีคําส่ังอันมีผลใหเปน 

ผูมีสัญชาติไทยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง

ย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น

ตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎรแหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน 

มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้  

จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๒๕ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

มิใหนําความตามมาตรา   ๒๗   แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ   พ .ศ .   ๒๕๐๘   ซ่ึงเพิ่ม เติมโดย

พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับการใชอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา  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  และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 



คาธรรมเนียม 

(๑) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย   คร้ังละ           ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทยสําหรับบุคคล 

 ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของผูแปลงสัญชาติ 

 เปนไทยคนหนึ่ง   คร้ังละ             ๕,๐๐๐ บาท 

(๓) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย  ฉบับละ            ๑,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ 

 เปนไทย   ฉบับละ            ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย   คร้ังละ             ๒,๐๐๐ บาท 

(๖) คําขออื่น ๆ   ฉบับละ               ,๑๐๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันผูเกิดในราชอาณาจักรไทย

จํานวนมากซ่ึงมีบิดาเปนผูมีสัญชาติไทยแตไมไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด  เนื่องจากบิดามิไดสมรส 

กับมารดาของผูเกิดหรือมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดนั้นเปนบุตร ประกอบกับกฎหมายวาดวยสัญชาติท่ีใช

บังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาคระหวางชายหญิง 

ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว  และไมมีกลไกในการกล่ันกรอง เสนอแนะหรือใหความเห็น

ประกอบการพิจารณาและการใชอํานาจของรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสัญชาติ  อีกท้ังอัตราคาธรรมเนียม 

ทายพระราชบัญญัติยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

สัญชาติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


