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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
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสัญชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” ระหวางบทนิยามคําวา “คนตางดาว”
และคําวา “พนักงานเจาหนาที่” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังตอไปนี้
““คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ใหผูใดเปน การ
ทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร
(๑) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย
(๒) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย
(๓) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
“คําวาบิดาตาม (๑) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิดตามวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แมผูนั้นจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียน
รับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่เห็น สมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเปนการทั่วไปใหบุคคล
ตามวรรคหนึ่งไดสัญชาติไทยก็ได ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยูใ นราชอาณาจักรไทย
ในฐานะใด ภายใตเงื่อนไขใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวา
ผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) เปน บุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปน ไทย 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 ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๑๒/๑ ในหมวด ๑ การได สั ญ ชาติ ไ ทย
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
“มาตรา ๑๒/๑ ในการขอแปลงสัญชาติเปนไทยตามมาตรา ๑๒ นั้น บุคคลอื่นอาจขอแปลง
สัญชาติเปนไทยใหแกบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูอนุ บาลตามคํ าสั่ง ของศาลอาจขอแปลงสัญ ชาติเป น ไทยใหแ กค นไร ความสามารถ
ซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรีจะยกเวนใหไมตองปฏิญาณตนก็ได
(๒) ผูปกครองสถานสงเคราะหของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อไดรับความยินยอมของ
ผูเยาวแลวอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกผูเยาวซึ่งอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหมาไมนอย
กวาสิบป โดยใหไดรับยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)
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(๓) ผูรับบุตรบุญธรรมซึ่งเปนผูมีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกบุตรบุญธรรม
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวาหาปและมีหลักฐานแสดง
ใหเชื่อไดวาเปนผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยใหไดรับการยกเวนไมตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑)
และ (๓)
การขอแปลงสัญชาติเปนไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๒ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๓ แห งพระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับคนตางดาวและอาจถือสัญชาติ
ของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย
ใหแสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๓ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๔ แห งพระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและไดสัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายว าดวยสัญชาติของบิด าหรือมารดา หรื อผูซึ่งไดสั ญชาติไทย
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถายังประสงคจะถือสัญชาติอื่นอยูตอไป
ใหแ สดงความจํานงสละสัญชาติ ไทยตามแบบและวิธีก ารที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่ง ป
นับแตวันที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ
เมื่อไดพิจารณาความจํานงดังกลาวแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อถือไดวาผูนั้นอาจถือสัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นไดจริงก็ใหรฐั มนตรีอนุญาต เวนแตในระหวางประเทศไทยมีการรบ
หรืออยูในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘
“การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งใหเปนอํานาจของรัฐมนตรี”
มาตรา ๑๕ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๗ แห งพระราชบั ญ ญัติ สั ญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๗ ผูซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคน
ตางดาวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได เมื่อปรากฏวา
(๑) ไปอยูใ นตางประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเปน เวลาติดตอกัน เกิน หาป
นับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีหลักฐานแสดงวาใชสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นหรือฝกใฝอยูในสัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น
(๓) กระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือขัดตอประโยชนของรัฐ
หรือเปนการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๔) กระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ใหรัฐมนตรีเปนผูสั่ง สวนการถอนสัญชาติไทย
ตาม (๓) หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลเปนผูสั่ง”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๑๗ ให ย กเลิ กความในมาตรา ๒๑ แห งพระราชบัญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยซึ่ ง เกิ ด ในขณะที่ บิ ด าหรื อ มารดาเป น คนต า งด า วและอาจ
ถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถาไดรับใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวแลว ใหเสียสัญชาติไทย”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสละสั ญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกั บ
คนตางด าวตามมาตรา ๑๓ ถาไดขาดจากการสมรสแล วไมว าด วยเหตุ ใด ๆ ยอมมี สิทธิขอกลับคื น
สัญชาติไทยได”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน หมวด ๔ คณะกรรมการกลั่น กรองเกี่ยวกับสัญชาติ
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) ผู แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู แ ทนกระทรวงการต า งประเทศ ผู แ ทนกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ผู แ ทนกระทรวงยุ ติธ รรม ผู แ ทนกระทรวงแรงงาน
ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูแ ทนสํานัก ขาวกรองแหงชาติ ผู แ ทนสํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติ ด
ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูและประสบการณ
การทํางานดานสัญชาติเปนที่ประจักษ เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการปกครองแตงตั้ง
ขาราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได 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 ในการใชอํานาจและดําเนิน การดังกลาวใหรัฐ มนตรีรับฟงขอเสนอแนะและ
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบดวย
มาตรา ๒๘ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยคณะกรรมการที่ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การพิ จ ารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมาใช บั ง คั บ กั บ การแต ง ตั้ ง กรรมการ
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ผูทรงคุณวุฒิ การพน จากตํา แหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการประชุม ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใช
อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูเกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึ่ ง เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชบังคับกับผูที่เกิดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย
มาตรา ๒๓ บรรดาบุค คลที่เคยมีสัญชาติไ ทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแตถูกถอน
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
ขอ ๑ และผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมไดสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ขอ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ และไม ไ ด สั ญ ชาติ ไ ทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ ง
แห งพระราชบั ญ ญัติ สัญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง เพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญญั ติสั ญชาติ (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ า บุ ค คลผู นั้ น อาศั ย อยู จ ริ ง ในราชอาณาจั ก รไทยติ ด ต อ กั น โดยมี ห ลั ก ฐาน
ทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย
ใหไดสัญชาติไทยตั้งแตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวน แตผูซึ่งรัฐ มนตรีมีคําสั่งอัน มีผลใหเปน
ผูมีสัญชาติไทยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน
มาตรา ๒๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญั ติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๒๕ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ
มิ ใ ห นํ า ความตามมาตรา ๒๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ ง เพิ่ ม เติ ม โดย
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

ครั้งละ

๑๐,๐๐๐ บาท

ครั้งละ

๕,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

(๕) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย

ครั้งละ

๒,๐๐๐ บาท

(๖) คําขออื่น ๆ

ฉบับละ

,๑๐๐ บาท

(๒) คําขอแปลงสัญชาติเปนไทยสําหรับบุคคล
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูแปลงสัญชาติ
เปนไทยคนหนึ่ง
(๓) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย
(๔) ใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ
เปนไทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันผูเกิดในราชอาณาจักรไทย
จํานวนมากซึ่ง มีบิด าเปน ผูมีสั ญชาติไ ทยแตไ มไดรับ สัญชาติ ไทยโดยการเกิด เนื่องจากบิด ามิ ไดสมรส
กับมารดาของผูเกิดหรือมิไดจดทะเบีย นรับรองผูเกิดนั้นเปนบุตร ประกอบกับกฎหมายวาดวยสัญชาติที่ใ ช
บัง คับ อยูใ นป จ จุบั น มีบ ทบั ญ ญัติ บ างประการที่ไ มส อดคลอ งกับ หลัก ความเสมอภาคระหวา งชายหญิ ง
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว และไมมีกลไกในการกลั่นกรอง เสนอแนะหรือใหความเห็น
ประกอบการพิจ ารณาและการใชอํานาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติ อีกทั้งอัตราคาธรรมเนีย ม
ทายพระราชบัญญัติยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
สัญชาติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

