พระราชบัญญัติสัญชาติ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕)
พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสัญชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕”
มาตรา ๒พระราชบัญญัตินใี้ หใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕
มาตรา ๔ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และใหใชความตอไปนี้แทน"
มาตรา ๗ บุคคลดังตอไปนี้ ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑)ผูเกิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๒)ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคที่หนึ่งมีผลตั้งแต
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธพ.ศ.๒๕๓๕ จนถึง ปจจุบัน
ใน:ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ หนา ๓
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0322/ว.745 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536 เรื่อง แนว
มาตรา ๕ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗ ทวิ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘"มาตรา ๗ ทวิ
"ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ยอมไมไดรับสัญชาติไทย ถา
ในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมกี ารสมรสกับมารดา หรือมารดาของผูนั้นเปน
(๑)ผูที่ไดรับการผอนผันใหพกั อาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๒)ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชัว่ คราว หรือ
(๓)ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายใหบุคคลตามวรรคหนึ่งได
สัญชาติไทยก็ได ตามหลักเกณฑท่คี ณะรัฐมนตรีกําหนดใหถือวา ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่ง
ไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง เปนผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เวนแตจะมีการสั่งเปนอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยการนัน้ "
มาตรา ๖ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และให
ใชความตอไปนี้แทนมาตรา ๑๔ ผูซึ่งมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาเปนคนตางดาว และอาจถือ
สัญชาติของบิดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา หรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒
วรรคสอง ใหแสดงความประสงคเขาถือสัญชาติไดเพียงสัญชาติเดียว โดยใหแจงความจํานงตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่มีอายุครบ
ยี่สิบปบริบรูณ ถาไมมีการแจงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวา ผูนั้นสละสัญชาติไทย
เวนแตรัฐมนตรีจะสั่งเฉพาะรายเปนอยางอื่น มีผลตั้งแต วันที่ ๒๖ กุมภาพันธพ.ศ.๒๕๓๕ จนถึง
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0322/ว.745 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536 เรื่อง แนว
ทางการวินิจฉัยสัญชาติของบุคคลตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และให
ใชความตอไปนี้แทน"มาตรา ๑๕ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น
หรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง "มีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึง ปจจุบัน
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทนมาตรา ๑๘เมื่อมีพฤติการณอันเปนการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชนของรัฐ
รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยของผูซึ่งไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง”มีผลตั้งแต
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธพ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปจจุบนั
กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2510 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 84 ตอนที่ 46 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510 หนา 5
กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2510 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 84 ตอนที่ 46 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510 หนา 5
ฎ.๒๙๘๘/๒๕๓๕ เมื่อศาลฟงขอเท็จจริงวา โจทกทั้ง ๗ คนเปน
มาตรา ๙ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน"มาตรา ๒๑ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บดิ าเปนคนตางดาวและอาจถือสัญชาติของ

บิดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา ถาไดรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวา
ดวยการทะเบียนคนตางดาวแลว ใหเสียสัญชาติไทย"มีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ กุมภาพันธพ.ศ.๒๕๓๕
จนถึง ปจจุบัน
มาตรา ๑๐บทบัญญัติมาตรา ๗(๑) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ี้ ใหมีผลใชบงั คับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับดวย
มาตรา ๑๑บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ี้ ใหมีผลใชบงั คับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับดวย เวนแตผูซึ่ง
รัฐมนตรีมีคําสั่งอันมีผลใหไดรับสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัตฉิ บับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยกอน
วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับแตไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง อาจไดสัญชาติไทยไดตาม
มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ฎ.๒๙๘๘/๒๕๓๕ เมื่อศาลฟงขอเท็จจริงวา โจทกทั้ง ๗ คนเปนบุตรของนางแฮ แซเหวียน คน
สัญชาติไทย และนายทัน เลวัน บิดาตามขอเท็จจริงซึ่งมีสถานะเปนญวนอพยพ ศาลจึงชี้วา ใน
ปจจุบัน โจทกทั้ง ๗ คน มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
ฎ.๒๙๐๑/๒๕๓๕ นางหงาเกิดในประเทศไทยโดยมีบิดาและมารดาเปนคนเขาเมืองแบบไมถาวร
นางหงาไดมาอยูกินกับนายฮึง เหงียน คนสัญชาติญวนเขาเมืองแบบไมถาวร ดังนั้น บุตรทั้ง ๔ ของ
นางหงา จึงเปนบุตรของมารดาตางดาวที่เกิดในประเทศไทยและบิดาตางดาวเขาเมืองแบบไมถาวร
อันทําใหศาลเห็นวา ตกอยูภายใตมาตรา ๗ ทวิ วรรคที่ ๑ แหง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขใน
พ.ศ.๒๕๓๕ โดยผลของมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ บุตรทั้ง ๔ คน จึง
ไมมีสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายดังกลาว และนอกจากนั้น ยังมีสถานะเปนคนเขาเมืองโดย
ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายอีกดวย
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ ในการนี้ รัฐมนตรีจะ
สั่งใหไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะรายก็ได
มาตรา ๑๒ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี

