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กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติของประเทศไทย1
โดย ดรณภา สุกกรี2 สมัญญา ถาวรศักดิ์ และบูชิตา มานตรี3

สัญชาติในทางกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หมายถึง นิติสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับ
รัฏฐาธิปัตย์ (sovereign state) ในลักษณะที่ปัจเจกชนตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยในทางบุคคลของรัฐ ก่อให้เกิด
สิทธิและหน้าที่ในฐานะคนชาติ ได้แก่ สิทธิในการให้ความคุ้มครองทางการทูตแก่คนชาติ สิทธิในการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดต่อคนชาติ สิทธิในการเรียกเก็บภาษีอากร สิทธิในการเกณฑ์คนชาติเพื่อเข้ ารับราชการทหาร
หน้าที่ในการยอมรับให้คนชาติของตนเดินทางเข้าประเทศ อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาของศาลที่คน
ชาติของตนเป็นคู่กรณี เป็นต้น โดย มาตรา 15 (1) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระบุให้การรับรองสิทธิ
ว่า บุคคลมีสิทธิในการได้รับสัญชาติ 4 ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสัญชาติเป็นไปตามกฎหมายภายใน
อันเป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐโดยแท้ โดยที่รัฐอาจให้สัญชาติแก่บุคคลที่เกิดในดินแดนหรือเขตอำนาจศาล
ของรัฐตนโดยการใช้หลักดินแดน (jus soli) โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบิดามารดาของบุคคลนั้นก็ได้5
การมีสัญชาติ ของบุคคลก่อให้เกิดสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายหลายประการ อาทิ สิทธิในการอยู่อาศัย
ประกอบอาชีพและมีเสรีภาพการเดินทางในเขตอำนาจของรัฐ สิทธิพลเรือน สิทธิทางการเมือง และการเข้าถึง
บริการของรัฐ จะเห็นได้ว่า การเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศที่ตนมิได้เป็นพลเรือ นถือได้ว่ามี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิในการอยู่อาศัยและการทำกินอยู่บ้างแต่ก็ยังได้รับการปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
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Article 15 (1) of Universal Declaration of Human Rights

Article 1, Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, 12 April 1930, 179 L.N.T.S. 89 (LoN-4137)
(entered into force 1 July 1937).
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จากรัฐที่ตนเป็นคนชาติไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลก จะเห็นได้ว่า การมีสัญชาติย่อมทำให้บุคคล
ได้รับการคุ้มครอง ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ในขณะที่บุคคลไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ ไม่มีรัฐใดให้การ
รับรองคุ้มครองสิทธิแต่อย่างใด
การได้มาซึ่งสัญชาติจึ งเป็นสิ่งที่สำคัญและกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ มักสะท้อนสภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในแต่ละยุคสมัย กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศไทยมีวิวัฒนาการจาก
มูลนิติธรรมประเภณี ซึ่งถือตามหลักสายโลหิตเป็นหลัก ต่อมาได้มีการออกเป็นกฎหมายหมายลายลักษณ์อักษร
กำหนดให้บุคคลที่ถือกำเนิดในราชอาณารจักรให้ได้รับสัญชาติไทย และต่อมาเมื่อสภาพทางสังคมการเมืองได้
เปลี่ยนไป รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ผู้อพยพที่หนีภัยความตาย
เข้าสู่ชายแดนประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมายกำหนดให้มีผู้ที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาหรือ
มารดาต่างด้าวไม่ได้รับสัญชาติไทย รวมทั้ง มีการถอนสัญชาติบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายฉบับ
เดิม ส่งผลให้บุคคลตกอยู่ในฐานะคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในระยะเวลา
ต่อมาได้มีการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติหลายฉบับ และแม้ว่าจะได้มีการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาดัง กล่าวเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จาก
ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner for
Refugees: UNHCR) ณ เดือนมิถุนายน 2563 พบว่า บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทยยังคงมีจำนวนสูงถึง
479,943 คน6

ความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทย
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2456 อันเป็นช่วงก่อนที่จะมีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยสัญชาติไทย การ
ได้มาซึ่งสัญชาติไทยเป็นตาม “มูลนิติธรรมประเพณี” กล่าวคือ เป็นการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยการถือกำเนิดจาก
บิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยตามหลักกฎหมายธรรมชาติตามหลักสายโลหิต (Jus Sanguinis) และการได้มาซึ่ง
สัญชาติไทยในภายหลังจากการเกิดโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งมูลนิติธรรมประเพณีมิได้คลอบคลุมไปถึงการได้มาซึ่ง
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สัญชาติตามหลักดินแดน (Jus Soil) จึงส่งผลให้บุคคลที่ถือกำเนิดในสยามจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวไม่ได้
รับสัญชาติไทย ในขณะที่บุคคลที่ถือกำเนิดจากบิด าหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยไม่ว่าถือกำเนิดภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักรย่อมได้รับสัญชาติไทย

กฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยสัญชาติและการแปลงสัญชาติ
1.

พระราชบัญญัติแปลงสัญชาติ ร.ศ. 1307

ในกรณีของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยแต่กำเนิดตามหลักการสืบสายโลหิต สามารถได้รับสัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติ (Naturalization) โดยเมื่อวันที่ 18 พฤกษภาคม 2454 ได้มีการตราพระราชบัญญัติแปลง
สัญชาติ ร.ศ. 130 เพื่อทำการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับนี้
ถูกยกเลิกโดยผลของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495
โดยผู้ที่สามารถขอแปลงสัญชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ8 ดังนี้
-

2.

จะต้องมีอายุเต็มบริบูรณ์ (บรรลุนิติภาวะ) ตามที่กำหนดในกฎหมายสยามและกฎหมายของชาติตน
จะต้องมีถิ่นพำนัก ณ กรุงสยามในเวลาที่ร้องขอให้มีการแปลงสัญชาติ
จะต้องเป็นบุคคลที่ได้อาศัยอยู่ในกรุงสยามมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีสมบัติพอที่จะเลี้ยงตนได้
ผู้ขอทำการแปลงสัญชาติจะต้องทำการ “ถือน้ำพิพัฒน์สัตยานุสัตย์” หลังจากได้รับพระราชทานพระ
บรมราชาอนุญาตให้แปลงสัญชาติแแล้ว

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 24569

พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456 มิได้มีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. แปลงสัญชาติ ร.ศ.130 กฎหมายทั้งสองฉบับ
จึงถูกใช้คู่ขนานกันไป โดยที่ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้รับสัญชาติไทย ดังนี้
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มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2454 - 12 ก.พ. 2495

8

สมชาย ปรีชาศิลปกุล , (2554), “100 ปีแห่งสัญชาติไทย ตอนที่ 1”, 100 ปีแห่งสัญชาติไทย, 59
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มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2456 – 12 ก.พ. 2495
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(1) การได้รับสัญชาติโดยการเกิด
-

-

หลักการสืบสายโลหิต (Jus Sanguinis) บุคคลที่ถือกำเนิดจากบิดาที่มีสัญชาติไทยจะได้รับ
สัญชาติไทย แต่หากเป็นกรณีการถือสัญชาติตามมารดาสัญชาติไทย จะต้องปรากฏข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมว่าต้องไม่ปรากฏผู้เป็นบิดาจึงจะได้รับสัญชาติไทย และหากปรากฏว่า มารดาเป็นผู้มี
สัญชาติไทยและมีบิดาเป็นคนต่างด้าว บุตรที่เกิดโดยมารดาชาวไทยจะไม่ได้รับสัญชาติไทย10
หลักดินแดน (Jus Soil) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยจะได้รับสัญชาติไทย ไม่ว่าบิดาหรือมารดา
จะเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่ก็ตาม ซึ่งถือได้ว่า เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย
ตามหลักดินแดนโดยไม่มีเงื่อนไข11

(2) การได้สัญชาติไทยโดยการสมรส
หญิงต่างชาติที่ได้ทำการสมรสกับคนไทยตามกฎหมายให้ได้รับสัญชาติไทย 12 โดยมิได้มีการกำหนดให้ชาย
ต่างชาติที่ทำการสมรสกับหญิงไทยให้ได้รับสัญชาติไทย ส่วนในกรณีหญิงไทยที่ทำการสมรสกับคนต่างชาติหาก
กฎหมายของประเทศนั้นยอมให้หญิงได้สัญชาติสามี ถือว่าหญิงที่สมรสกับชายต่างชาติสละสัญชาติไทย และเมื่อ
การสมรสสิ้นสุดลง ก็ให้ได้รับสัญชาติไทยกลับคืนมา13
(3) การได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
บุคคลจะได้รับสัญชาติโดยการแปลงชาติเมื่อมีคุณสมบัติและได้ดำเนินการตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. แปลง
สัญชาติ ร.ศ. 130

10

มาตรา 3 (1) และ มาตรา 3 (2) พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456

11

มาตรา 3 (3) พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456

12

มาตรา 3 (4) พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456

13

มาตรา 4 และมาตรา 11 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456
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3.

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 249514

พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 249515 มีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. แปลงสัญชาติ ร.ศ. 130 และ และ พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ. 2456 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติ การแปลงสัญชาติ การเสีย
สัญชาติไทย และการได้คืนสัญชาติไทย
การได้มาซึ่งสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ. สัญชาติ 2495
(1) การได้รับสัญชาติโดยการเกิด
มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 กำหนดให้บุคคลได้รับสัญชาติโดยการเกิดใน 3 กรณี
ดังนี้
1) ผู้เกิดโดยบิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
2) ผู้เกิดโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ ไม่ว่า
จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
3) ผู้เกิดในราชอาณาจักร
(2) การได้รับสัญชาติโดยการสมรส
โดยที่มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 กำหนดให้หญิงต่างด้าวที่ทำการสมรสกับคนไทย
ให้ได้รับสัญชาติไทย
(3) การได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ
การแปลงสัญชาติถูกกำหนดในมาตรา 10 – 12 ของพ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 โดยกำหนดให้ผู้
ที่สามารถขอรับการแปลงสัญชาติต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้มีความประพฤติ ดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน
และจะต้องมีความรู้ภาษาไทย และต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ หากผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้
กระทำความดีความชอบพิเศษต่อประเทศไทย เป็นบุตรของผู้ได้รับการแปลงสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เคยมี
สัญชาติไทย แม้ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเกินกว่า 10 ปีก็สามารถขอแปลงสัญชาติได้
14

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2495 – 4 ส.ค. 2508

15

ยกเลิกโดยมาตรา 3 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495
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3.1

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 249616

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมการได้มาซึ่งสัญชาติ
โดยการเกิด โดยทำการยกเลิกมาตรา 7 ของพ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 และกำหนดแก้ไขเสียใหม่ให้บุคคลได้รับ
สัญชาติโดยการเกิดใน 3 กรณี ดังนี้
1) ผู้เกิดโดยบิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
2) ผู้เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
บิดาไม่มีสัญชาติ
3) ผู้เกิดในราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย
นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มเติมมาตรา 16 ทวิ ซึ่งเป็นการกำหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ในราชอาณาจักรซึ่งมีบิดาเป็นคนต่างด้าวจะต้องขาดจากการมีสัญชาติไทยหากว่าผู้นั้นได้รับใบสำคัญประจำตัวตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
3.2

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 249917

ในการตรา พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ
พ.ศ. 2495 เนื่องจากแต่เดิมมีการกำหนดให้ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยได้สัญชาติไทย แต่ในเวลาต่อมาได้มีการตรา
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 ทำการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยกำหนดให้ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดย
มารดาเป็นคนไทยเท่านั้นจึงจะได้สัญชาติไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาลักลั่นขึ้นในครอบครัวซึ่งมีบิดามารดาเดียวกัน
โดยบางคนเป็นคนไทยและบางคนเป็นคนต่างด้าว ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและยากแก่เจ้าหน้าที่ในการสอบว่าผู้ที่
เกิดในราชอาณาจักรมีมารดาเป็นคนไทยหรือไม่ หรือ เป็นคนไทยซึ่งมีสามีเป็นคนต่างด้าวและหญิงนั้นขาดสัญชาติ
ไทยแล้วหรือไม่

16

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2496 – 4 ส.ค. 2508

17

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2500 – 4 ส.ค. 2508
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พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 ได้ทำการแก้ไขมาตรา 7 (3) กำหนดให้บุคคลที่เกิดใน
ราชอาณาจักรได้รับสัญชาติไทยโดยไม่มีเงื่อนไข และได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรโดย
มารดามิใช่คนไทยที่ไม่ได้รับสัญชาติโดยผลของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 ให้ได้รับสัญชาติไทย

3.3

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 250318

ความจำเป็นในการการตรา พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 สืบเนื่องจากบางประเทศได้ใช้หญิงสัญชาติของตนเป็นเครื่องมือดำเนินการจารกรรม
และวินาศกรรม หรือกระทำการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติโดยการดำเนินการให้หญิงที่มีสัญชาติของตนไปทำ
การสมรสกับชายสัญชาติอื่น จึงสมควรกำหนดเงื่อนไขการได้สัญชาติไทยของหญิงต่างด้าว นอกจากนี้ ในกรณีบุตร
ของคนต่างด้าวเกิดในราชอาณาจักรไทยจะได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 (3) แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2499 โดยเมื่อคำนึงถึงความมั่นคงหรือประโยชน์แห่งรัฐจึงสมควรแก้ไขให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งถอนสัญ ชาติ
ไทยของบุคคลดังกล่าวได้
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 ทำการยกเลิกมาตรา 8 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้
หญิงต่างด้าวที่ทำการสมรสกับคนไทยจะได้รับสัญชาติไทยก็ต่อเมื่อได้ยื่นคำขอสัญชาติไทยต่อรัฐมนตรี และ
กำหนดให้หญิงต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการสมรสกับคนไทยอาจถูกถอนสัญชาติไทยหากปรากฏว่า การ
สมรสนั้นเป็นไปโดยการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือได้กระทำการใดๆ ที่เป็นภยันตรายต่อ
ความปลอดภัยของรัฐ หรือเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของชาติ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของชาติ

18

มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2503 – 4 ส.ค. 2508
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4.

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม19

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เป็นพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2508 และใช้
มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม
ตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐหรือไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง การได้สัญชาติ การเสียสัญชาติ และการ
กลับคืนซึ่งสัญชาติ ซึ่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สัญชาติ การเสีย
สัญชาติ และการกลับคืนสัญชาติ รวมถึงการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้อีกด้วย จึงนับว่าคณะกรรมการ
กลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในกฎหมายสัญชาติไทยในปัจจุบัน
สาระสำคัญโดยย่อของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้
4.1

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (“พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508”) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เนื่องจากกฎหมายเดิมได้มีการแก้ไขหลายครั้งประกอบกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากจึง
มี ค วามจำเป็ น ในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ ใ ห้ ม ี ค วามชั ด เจนรั ด กุ ม มากยิ ่ ง ขึ ้ น โดยกำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการ
กลับคืนสัญชาติไทย มีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 การได้สัญชาติไทย20
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 กำหนดให้บุคคลย่อมได้สัญชาติไทย 3 กรณี คือ

19

มีผลตั้งแต่ 5 ส.ค. 2508 – ปัจจุบัน

20

หมวด 1 มาตรา 7 – 12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
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(1)

การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

บุคคลย่อมได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีที่ผู้เกิดโดยบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิด
ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย หรือ ผู้เกิดนอกราชอาณาจักรไทยโดยมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่
ชอบด้ว ยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ หรือ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย 21 ส่ว นในกรณีของบุ คคลที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยจากบิดาและมารดาที่เป็นคนต่างด้าว ผู้นั้นจะไม่ได้รับสัญชาติไทยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ในขณะที่เกิดบิดา หรือ มารดาของบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ใน
คณะผู้แทนทางทูต หรือ หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล หรือ พนักงานหรือ
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ หรือ คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ซึ่งเดินทาง
จากต่างประเทศมาอยู่กับคณะผู้แทนทางการทูตหรือทางกงสุล22
(2)

การได้สัญชาติไทยโดยการสมรส

การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสตั้งอยู่บนหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัว เมื่อคน
ต่างสัญชาติมาสมรสกันก็ควรถือสัญชาติเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันระหว่างความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับความสัมพันธ์กับรัฐ เพราะการถือสัญชาติรัฐใด บุคคลย่อมมีหน้าที่จงรักภักดี และปฏิบัติตามกฎหมาย
ของรัฐนั้น ๆ เช่นเดียวกับที่บุคคลเมื่อสมรสแล้วก็มีหน้าที่ต้องรักและภักดีต่อครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในคติ
เดิม ความภักดีที่ภรรยามีต่อสามี กฎหมายจึงอนุญาตให้บุคคลสามารถได้สัญชาติจากการสมรสได้ 23 ดังนั้น พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงกำหนดให้หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสมกับชายซึ่งมีสัญชาติไทย 24 หากต้องการถือ
สัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการอนุญาตอยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามการได้
สัญชาติโดยการสมรสตามพ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ฉบับก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม มิได้กำหนดให้ชายต่างด้าว
สมรสกับหญิงไทยให้ได้รับสัญชาติไทย
(3)

การได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

21

มาตรา 7 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508

22

มาตรา 8 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508

กฤษณ์พชร โสมณวัตร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “การได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด,” สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564,
https://www.law.cmu.ac.th/law2011/goto.php?action=document&id=1085
23

24

มาตรา 9 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
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การแปลงสั ญ ชาติจ ะเกิ ดขึ ้ นได้ ด้ ว ยการแสดงเจตนาโดยสมั ค รใจของบุค คลในการที ่ จะขอ
เปลี่ยนแปลงมาถือสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่ง และรัฐดังกล่าวนั้นได้ยินยอมให้บุคคลนั้นถือสัญชาติของรัฐตนได้ โดย
การแปลงสัญชาติถูกกำหนดไว้ในมาตรา 10 – 12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถขอทำการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้หากว่า บุคคลนั้น มีความประพฤติดี มีอาชีพ
เป็นหลักฐาน มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ภาษาไทย25
อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศ
ไทย หรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร หรือ เป็นบุตรหรือภริยาของผู้ซึ่งได้แปลง
สัญชาติเป็นไทยหรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน จะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องนำหลักเกณฑ์เรื่อง การมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันยื่นคำขอแปลงสัญชาติ
และการมีความรู้ภาษาไทย มาพิจารณาการขอแปลงสัญชาติของบุคคลนั้นโดยการอนุญาตให้แปลงสัญชาติหรือไม่
อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี 26 นอกจากนี้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ยังกำหนดให้นอกจากจะขอแปลงสัญชาติ
ให้กับตนเองได้แล้ว ยังให้อำนาจในการแปลงสัญชาติให้กับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย และบุตร
นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับตนได้อีกด้วย27
4.1.2 การเสียสัญชาติไทย28
บุคคลที่มสี ัญชาติไทยอาจเสียสัญชาติไทยได้ใน 3 กรณี ดังนี้
(1)

การสละสัญชาติ

การสละสัญชาติ คือ การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะถือสัญชาติของรัฐนั้นอีกต่อไป ในทำนองคล้าย
กับการแปลงสัญชาติแตกต่างจากการแปลงสัญชาติที่การแปลงสัญชาติ คือการเปลี่ยนสัญชาติของรัฐที่ตนถือไปเป็น
สัญชาติอื่น แต่การสละสัญชาติ คือ การละทิ้งสัญชาติ เดิมของรัฐตน ซึ่งจะสละได้ก็ต่อเมื่อบุคคลที่สละนั้นมีสอง
สัญชาติ หรืออยู่ในเงื่อนไขที่สามารถถือสัญชาติอื่นได้

มาตรา 10 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
26 มาตรา 11 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
27 มาตรา 12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
28 หมวด 2 มาตรา 13 – 22 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
25
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การสละสัญชาติมีได้ 3 กรณีด้วยกันคือ
-

-

-

(2)

หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยสมรสกับชายต่างด้าว และประสงค์จะถือสัญชาติของสามี สามารถแจ้ง
ความจำนงสละสัญชาติไทยได้29
การยื่นขอสละสัญชาติไทยของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมี
บิดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของบิดาได้ หรือ ผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยบิดาหรือ
มารดาทำการแปลงสัญชาติให้ในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้องแสดงความจำนงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์30
การยื่นคำขอสละสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและสั ญชาติอื่น (สองหรือหลาย
สัญชาติ) หรือผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งการอนุญาต
ให้สละสัญชาติไทยหรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี31

การถูกถอนสัญชาติ

การถูกถอนสัญชาติ คือ การกระทำของรัฐที่ใช้อำนาจไม่ให้บุคคลถือสัญชาติของรัฐนั้น ๆ ได้อีก
ต่อไป ซึ่งอาจทำได้ 2 วิธี คือ (1) การถอนสัญชาติด้วยอำนาจตุลาการ เป็นการถอนสัญชาติด้วยเหตุทางกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำผิดกฎหมาย และ (2) การถอนสัญชาติด้วยอำนาจทางปกครอง เป็นการถอนสัญชาติด้วย
เหตุผลทางการเมือง โดยเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังต่อไปนี้
-

-

การถอนสัญชาติหญิงที่ได้สัญชาติจากการสมรส หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าปกปิดข้อเท็จจริง
ในการสมรสหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเป็นสาระสำคัญ หรือกระทำการอันเป็น การ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยาม
ประเทศชาติ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน32
การถอนสัญชาติในกรณีของบุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน โดยมีบิดาเป็นคนต่าง
ด้าว อาจถูกถอนสัญชาติได้ เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า ได้ไปอาศัยอยู่ในประเทศที่บิดามีหรือ

มาตรา 13 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
30 มาตรา 14 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
31 มาตรา 15 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
32 มาตรา 16 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
29
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-

-

-

เคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 5 ปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ หรือ มีหลักฐานแสดงว่า
ใช้สัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือฝักใฝ่อยู่ในสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น ซึ่งการ
ถอนสัญชาติตามกรณีนี้ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี33
ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอน
สั ญ ชาติ ไ ด้ เมื ่ อ ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า โดยบุ ค คลเหล่ า นั ้ น ได้ กระทำกานอั น เป็ น การ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยาม
ประเทศชาติ หรือ กระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การถอนสัญชาติดังนี้ทำได้เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลเป็นผู้สั่ง และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา34
การถอนสัญชาติของบุคคลที่ได้ สัญชาติไทย ในกรณีที่เป็นบุคคลที่ได้ สัญชาติไทยตามหลัก
ดินแดนซึง่ บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว โดยเหตุแห่งความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ และ
เมื ่ อ ปรากฏว่ า บิ ด าหรื อ มารดาของผู ้ น ั ้ น เป็ น ผู ้ ไ ด้ ร ั บ การผ่ อ นผั น ให้ พ ั ก อาศั ย อยู ่ ใ น
ราชอาณาจั ก รไทยเป็ น กรณี พ ิ เ ศษเฉพาะราย หรื อ เป็ น ผู ้ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า อยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ เป็นผู้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าคนเข้าเมือง35
การถอนสัญชาติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยจากการแปลงชาติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการแปลง
สัญชาตินั้น เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำคัญ หรือ มี
หลั ก ฐานแสดงว่ า ผู ้ แ ปลงสั ญ ชาติ น ั ้ น ยั ง ใช้ ส ั ญ ชาติ เ ดิ ม หรื อ กระทำการอั น เป็ น การ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือ ขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยาม
ประเทศชาติ หรือ กระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือไปอยู่ต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกิน 5 ปี รวมถึง
ถ้าหากยังคงมีส ัญชาติของประเทศที่ทำสงครามกับประเทศไทย ซึ่งการถอนสัญชาติ ใน

มาตรา 17 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31
35 มาตรา 18 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
33
34
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ลักษณะนี้อาจมีผลไปถึงบุตรที่มีสัญชาติไทยเนื่องจากบิดาหรือมารดาแปลงสัญชาติให้ใน
ขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ได้36
(3)

การเสียสัญชาติโดยผลของกฎหมาย

ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและอาจถือสัญชาติของบิดาหรือ
มารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือมารดา ต้องเสียสัญชาติโดยของผลกฎหมายเมื่อบุคคลนั้น ไดรับ
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวจึงทำใหเสียสัญชาติไทย37 หรือผูซึ่งมี
สัญชาติไทยและไดทำการแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย 38 ยอมเสีย
สัญชาติไทย
4.1.3 การกลับคืนสัญชาติไทย39
การกลับคืนสัญชาติไทย เป็น กรณีที่คนต่างด้าวที่เคยมีสัญชาติไทยต้องการกลับมาถือสัญชาติไทยใหม่ ซึ่ง
กรณีนี้จะไม่เหมือนกับการแปลงสัญชาติกลับมาเป็นไทย ซึ่งเกิดขึ้น 2 กรณี คือ หญิงไทยทีส่ มรสกับคนต่างด้าวและ
ได้มีการสละสัญชาติไทยย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทยได้ 40 และกรณีการขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลที่
เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ41
4.2

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 251542

เหตุผลของการออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 (“ปว. 337”) คือ คณะปฏิวัติในขณะนั้นเห็น
ว่า เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความมั่นคงของชาติ จึงกำหนดให้บุคคลทีเ่ ชื่อว่ามิได้มีความจงรักภักดีต่อประเทศ
ไทยไม่ได้รับสัญชาติแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรก็ตาม ซึ่งรวมถึงการถอดถอนสัญชาติของบุคคลที่ เคย
มาตรา 19 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
37 มาตรา 21 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
38 มาตรา 22 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
36

หมวด 3 มาตรา 23 และมาตรา 24 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
40 มาตรา 23 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
41 มาตรา 24 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
39

42

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2515 – 25 ก.พ. 2535
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ได้รับสัญชาติตามหลักดินแดนโดยผลของมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เข้า
ข่ายให้ไม่ได้รับสัญชาติตามที่กำหนดไว้ใน ปว. 337
โดย ปว. 337 กำหนดมิให้บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยได้รับสัญชาติไทย หากว่าบุคคลนั้นถือ
กำเนิดจากบิดาต่างด้าวหรือจากมารดาต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และ ในขณะที่เกิดบิดาหรือ
มารดาของบุคคลนั้นตกอยู่ในสถานะ เป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง43 และโดยผลของ ปว. 337 ทำให้มีบุคคลที่เกิดในประเทศ
ไทยเป็นจำนวนมากกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลต่อการตราพระราชบัญญัติ
สัญชาติไทยในฉบับต่อ ๆ มาเป็นอย่างมากเนื่องจากในพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับต่อ ๆ มาภายหลังประกาศคณะ
ปฏิวัตินั้นยังคงใช้หลักเกณฑ์การยกเว้นไม่ให้บุคคลที่เกิ ดในราชอาณาจักรได้รับสัญชาติไทยหากบิดามารดาเป็นคน
ต่างด้าวซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
4.3
พ.ศ. 253544

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2)

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่กำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 นี้ได้
ทำการยกเลิก ปว. 33745 แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงนำหลักเกณฑ์ เรื่อง การยกเว้นสัญชาติแก่
43

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515

ข้อ 1 ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏบิดา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น
(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น
ข้อ 2 บุคคลตามข้อ 1 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยเมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว ไม่ได้สัญชาติไทย เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น
44

มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2535 – ปัจจุบัน

45
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บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรหากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวตามที่กำหนดมาใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน โดยเหตุผล
สำคัญประการหนึ่งในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยได้
โดยหลักสืบสายโลหิตด้วยตามหลักการเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย เนื่องจากใน พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.
2508 ฉบับก่อนนั้นบุคคลที่จะได้รับสัญชาติจากมารดาตามหลักสืบสายโลหิตจะต้องไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติเท่านั้น จึงเป็นการได้สัญชาติโดยมีเงื่อนไข แตกต่างจากกรณีของบุตรที่เกิดโดยบิดา
ซึ่งหากเป็นบุตรที่เกิดโดยบิดาย่อมได้รับสัญชาติไทยโดยทันทีไม่จำต้องคำนึงถึงความมีอยู่ของมารดา ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดให้การได้สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตในกรณีของบุตรที่เกิดโดย
มารดาเสียใหม่ โดยกำหนดให้ “ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
ไทย ย่ อ มได้ ร ั บ สั ญ ชาติ ไ ทย” 46 ซึ ่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ฉ บั บ นี้ ก ำหนดให้ ม ี ผ ลย้ อ นหลั ง กั บ ผู ้ ท ี ่ เ กิ ด ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับด้วย47
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้กำหนดข้อยกเว้น เรื่อง การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
ในราชอาณาจักรของบุตรที่เกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวเสียใหม่ด้วย โดยข้อยกเว้นดังกล่าวมาจาก
หลักเกณฑ์การไม่ให้สัญชาติกับบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กำหนดไว้ใน ปว.
337 กล่าวคือ ถึงแม้จะเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ถ้าหากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว และในขณะที่เกิด
บิดาหรือมารดานั้นได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือได้รับ
อนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รั บอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง บุคคลผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวดังกล่าวย่อม
ไม่ได้รับสัญชาติไทย48 และให้ถือว่าบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามข้อยกเว้นนี้เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง49 และให้นำข้อยกเว้นดังกล่าวไปใช้บังคับกับผู้ที่เกิดก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับด้วย 50 อย่างไรก็ตามบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย เนื่องจาก

46

มาตรา 7 (1) พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

47

มาตรา 10 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

48

มาตรา 7 (2) และมาตรา 7 ทวิ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

49

มาตรา 7 ทวิ วรรค 3 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

50

มาตรา 11 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากเมื่อเป็นการเห็นสมควรรัฐมนตรีจะสั่งให้
บุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติไทยเป็นกรณีเฉพาะรายก็ได้ แต่ถ้าหากว่ามีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความ
มั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติไทยที่ได้รับดังกล่าวได้เช่นกัน51
4.4
พ.ศ. 253552

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3)

ในการประกาศใช้ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และการได้สัญชาติอื่นด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของ
บิดาหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติของบิดามารดา โดยกำหนดให้บุคคลหลายสัญชาติจะต้อง
แสดงความจำนงสละสัญชาติไทย ในกรณีที่ประสงค์จะถือสัญชาติอื่นต่อไป53
4.5
พ.ศ. 255154

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 1 ของ พ.ร.บ. สัญชาติ
พ.ศ. 2508 เรื่อง การได้สัญชาติไทย โดยการกำหนดความหมายของคำว่า “บิดา” เสียใหม่ โดยให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาตามความเป็นจริงของผู้เกิดนั้นด้วย แม้จะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของ
ผู้เกิด หรือจดทะเบียนรับรองบุตรก็ตาม55 ทั้งนี้ เนื่องจากปรากฏว่ามีผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมากซึ่งมี
บิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากบิดามิได้สมรสกับมารดาของผู้เกิด หรือ มิได้จด
ทะเบียนรับรองผู้เกิดนั้นเป็นบุตร ดังนั้น เพื่อให้บุตรที่เกิดจากบิดาตามความเป็นจริงได้รับสัญชาติไทยตามบิดาผ่ าน
หลักการได้ส ัญชาติโ ดยการสืบ สายโลหิตจึง ได้กำหนดให้ การเป็น บิดาตามความหมายของกฎหมายสั ญ ชาติ

51

มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 และมาตรา 18 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

52

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2535 – ปัจจุบนั

มาตรา 14 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และ มาตรา 4 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535
53

54

มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2551 – ปัจจุบัน

55

มาตรา 7 วรรค 2 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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หมายความรวมถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและบิดาตามความเป็นจริงด้วย และได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่
เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับด้วย56
กรณีของการได้รับสัญชาติตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดให้รัฐมนตรีให้สัญชาติเป็นการเฉพาะรายแก่ผู้ที่
ไม่ได้สัญชาติเนื่องจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติต้องห้า มแล้วนั้น ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังให้
อำนาจแก่ ร ั ฐ มนตรี ใ นการให้ ส ั ญ ชาติ แ ก่ บ ุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น การทั ่ ว ไปก็ ไ ด้ 57 โดยปั จ จุ บ ั น ได้ ม ี ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคน
ต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่ วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง
เป็นการให้สัญชาติแก่บุคคลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นการทั่วไปและเฉพาะราย อีกทั้งยังได้
กำหนดเพิ่มเติมอีกว่าบุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยเนื่องจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวจะอยู่ใ นราชอาณาจักร
ไทยในฐานะใดให้ขึ้นอยู่กับกฎกระทรวง ถ้าในขณะนั้นยังไม่มีกฎกระทรวงให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับด้วย58
คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ59
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับ
สัญชาติขึ้น มาคณะหนึ่ง โดยมีป ลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้ คำ
เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้อำนาจ เรื่อง การให้สัญชาติ การเสียสัญชาติ และการกลับคืน
สัญชาติ รวมถึงการออกกฎกระทรวง
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของบุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติและถูกถอนสัญชาติจากปว. 337 จึงได้บัญญัติ
เพิ่มเติมมาตรา 23 กำหนดให้คืนสัญชาติกลับแก่ ผู้ที่ถูกถอนสัญชาติ และให้สัญชาติย้อนหลังแก่ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติ
56

มาตรา 21 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

57

มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

มาตรา 7 ทวิ วรรค 3 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 21 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
58

59

หมวด 4 มาตรา 25 - 29 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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จาก ปว. 337 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตาม
มาตรา 7 ทวิ วรรค 1 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยให้
บุคคลทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 255160
4.6
พ.ศ. 255561

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5)

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 คือ การกำหนดให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับ
สัญชาติไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา “คนไทยพลัดถิ่น” ซึ่งหมายถึง ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนใน
บังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทยในอดีต โดยผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอื่นและได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยโดยได้รับการ
สำรวจจั ด ทำทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร 62 นอกจากนี ้ ยั ง ได้ ม ี ก ารกำหนดให้ มี
“คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น โดยผู้ที่เป็นคนไทยพลัดถิ่นจะต้องยื่นคำขอเพื่อให้ได้รับความรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสียก่อน จึง
จะได้รับสัญชาติโดยการเกิด โดยคณะกรรมการดังกล่าวยังมีหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นอีกด้วย63

60

มาตรา 23 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 23 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถู กถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทย
ติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้ง แต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้มีคุณสมบัติตาม วรรค 1 ยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน
61

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

62

มาตรา 4 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

63

หมวด 1 มาตรา 9/1 – 9/7 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
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การได้สัญชาติโดยคำสั่งของคณะรัฐมนตรี
การได้ส ัญชาติไ ทยโดยคำสั ่ง คณะรั ฐ มนตรีน ั้ น เป็น การได้ ส ัญ ชาติ ภ ายหลัง การเกิด โดยมีท ี่ มาจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน
นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้บุตรของชนกลุ่มน้อย
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรหรือเด็กและบุคคลที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือ
สำเร็จการศึกษาแล้วที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนประวัติ หรือไม่ปรากฏบิดามารดาหรือถูกบิดามารดาทอดทิ้ง
ตั้งแต่วัยเยาว์ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และด้วยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
7 ทวิ วรรค 2 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เรื่องอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดังที่
กล่าวมาข้างต้น ดังนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจกำหนดให้บุคคลใดได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะ
รายก็ได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันจึงได้มี ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคน
ต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 256064
กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของบุคคลที่จะได้รับสัญชาติไทยเป็นการทั่ว ไปและเฉพาะรายโดยคำสั่ ง ของ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้
-

บุตรของคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน

บุคคลดังกล่าวจะต้องเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยจะต้องเป็นบุตรของบิดาหรือมารดาที่เป็นกลุ่มชนกลุ่ม
น้อย รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งบิดาหรือมารดา
นั้นต้องเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่บุตรนั้นยื่นคำร้องเพื่อขอมีสัญชาติไทย
โปรดดู ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติ
ไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560
64
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-

เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา

เด็กและบุคคลดังกล่าวจะต้องเกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือ
สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นซึ่งไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ มชาติพันธุ์ตามประเภทบุตร
ของคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน และที่สำคัญต้องมีหลักฐานแสดงว่าจบการศึกษา
ถ้ายังไม่จบการศึกษาและอยู่ในระหว่างการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสียก่อน
-

คนไร้รากเหง้า

คนไร้รากเหง้าที่จะได้รับสัญชาติไทย จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ปรากฏบิดามารดา หรือบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัย
เยาว์ และเกิดในราชอาณาจักรไทย ถ้าหากไม่จบการศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจาก
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละต้ องมี ภ ู ม ิ ล ำเนาอาศั ย อยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีนับถึงวันที่ผู้นั้นยื่นคำร้อง
นอกจากนี้ปัจจุบันได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คุณสมบัติอื่นของผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมี
สัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256265 ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลไร้รากเหง้าเพิ่มเติม
ดังนี้
(1)
เป็นเด็กไร้เดียงสาที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง หรือเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการี
ทอดทิ้ง66 ซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมี

โปรดดู ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คุณสมบัติอื่นของผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
65

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/126/T_0009.PDF
ข้อ 1 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือ
บุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 กำหนดความหมายของคำว่า
66

“เด็ก” หมายความถึง เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
“เด็กเร่รอน” หมายความถึง เด็กเร่ร่อนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
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วัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก หรือเป็นบุคคลที่เคยอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่ง
นายอำเภอหรือนายทะเบียนท้ องถิ่นไม่อาจรับแจ้งการเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเนื่องจากไม่อาจพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นไม่อาจ
รับแจ้งการเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเนื่องจากไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติด้วย
(2)
ได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎรและเอกสารแสดงตนหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร
(3)
ต้องมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับถึงวันที่ผู้นั้น
ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอมีสัญชาติไทย
(4)
มีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าที่ออกให้โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเช่นเดียวกับสถานสงเคราะห์ หรือนายอำเภอหรือ
ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่หรือตามหลักฐานทะเบียนประวัติ เว้นแต่กรณีคนที่ป่วยทาง
จิตประสาทหรือพิการทางสมองมีอาการเลอะเลือนโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ของสถานพยาบาลที่ทำการรักษา
บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหลักฐาน
(5)
เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ไม่เคย
ต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดโดยประมาท หรือหากเคยต้องโทษจำคุกต้องพ้นโทษมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
(6)
พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ดี ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี คนพิการเป็นใบ้หรือคนที่ป่วยทาง
จิตประสาทหรือพิการทางสมอง

“เด็กไร้เดียงสา” หมายความว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ หรือเด็กที่ปราศจากความรู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญอันเนื่องมาจาก
พัฒนาการทางร่างกายของเด็กเทียบเท่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
“เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี” หมายความว่า เด็กที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง
เด็กที่บิดามารดาเสียชีวิต
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/096/30.PDF
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(7)

มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข

และเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคนไร้รากแล้วจึงเป็นผู้มีสิทธิขอมีสัญชาติไทยได้ โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นคำขอมีสัญชาติไทยในกรณีของคนไร้รากนั้นให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทย และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรค 2
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.256267
-

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ

บุคคลดังกล่าวจะต้องเกิดในราชอาณาจักรไทย มีภูมิลำเนาอยู่ต่อเนื่องในราชอาณาจักร และเป็นผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อประเทศโดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์หรือผลงานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้อง

การได้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย
การได้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย คือ การที่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้บุคคลใดได้รับสัญชาติ
ไทยภายหลังการเกิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ด้วยกัน คือ
(1) การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถขอลงรายการสัญชาติไ ทยได้ โดยมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

โปรดดู ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสญ
ั ชาติไทย และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตาม
มาตรา 19/2 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
67

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/190/T_0027.PDF
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1) บุคคลซึ่งเกิดในไทยก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวเข้ามา
อยู่ในไทยเป็นการชั่วคราว หรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือเข้ามาอยู่ใ น
ไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามหลักดินแดนมา
ก่อน แต่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติโดยผลของ ปว. 337
2) บุคคลซึ่งเกิดในไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2535 มีบิดาหรือ
มารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่ได้เป็น
กรณีพิเศษ หรือเข้ามาอยู่ในไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3) บุตรของบุคคลตามข้อ 1) หรือข้อ 2) ซึ่งเกิดในไทยก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
โดยบุคคลตามข้อ 1) – 3) นี้ ต้องเกิดในประเทศไทย มีหลักฐานการเกิด ต้องอาศัยอยู่จริงในประเทศไทย
ติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และมีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศ
ไทย โดยเมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติตามนั้นจริงให้บุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติโดยผลของกฎหมายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2551
(2) การคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น ตามมาตรา 4 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2555 โดยคุณสมบัติของผู้เป็นคนไทยพลัดถิ่น มีดังนี้
1) ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต
2) ผู้ขอมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น
3) ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
4) ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความหมายของ “คนไทยพลัดถิ่น” ให้ยื่นคำขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอำนาจพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อ
พิสูจน์จนได้ความจริงว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติเป็ นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้กับผู้ขอ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด รวมถึงบุตรของของบุคคลนั้นด้วย
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บทสรุป
อาจกล่าวได้ว่าสัญชาติเป็นเครื่องมือของรัฐที่ใช้ในการบ่งชี้ความแตกต่างของบุคคลภายใต้อำนาจรัฐกับคน
ต่างชาติ และนำมาซึ่งสิทธิในการเข้าถึงความเป็น บุคคลภายใต้รัฐนั้น ๆ บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติแห่งรัฐที่ตนอาศัย
อยู่นั้นต้องดำรงชีวิตด้วยความลำบากและด้วยเงื่อนไขของรั ฐที่จะให้สวัสดิการและบริการสาธารณะแก่ผู้ที่ถือ
สัญชาติของรัฐตนเท่านั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะทำการปรับปรุงกฎหมายสัญชาติให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและแก้ไขปัญหาของบุคคลที่ต้องตกอยู่ในสภาวะการเป็นคนไร้รัฐ หรือคนไร้
สัญชาติ อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการพัฒนากฎหมายสัญชาติในหลาย ๆ ฉบับ จนมาถึงฉบับปัจจุบันที่ได้มีการ
เพิ่มคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ และคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายสัญชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
ภาพรวมกฎหมายหมายว่าด้วยสัญชาติและการแปลงสัญชาติของประเทศไทย
ก่อน พ.ศ. 2456

มูลนิติธรรมประเพณี

18 พ.ค. 2454
–
12 ก.พ. 2495

พ.ร.บ. แปลงสัญชาติ ร.ศ. 130

10 เม.ย. 2456
–
12 ก.พ. 2495

พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2456

13 ก.พ. 2495

พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495
**มีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. แปลงสัญชาติ
ร.ศ. 130 และ และ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.
2456

–
4 ส.ค. 2508

4 ก.พ. 2496

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2495

13 ก.พ. 2500

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499

ได้รับสัญชาติไทย
 บิดาหรือมารดาเป็นคนไทย
ได้รับพระบรมราชานุญาติให้แปลงสัญชาติ
ขอแปลงสัญชาติ
 อาศัยอยู่ในกรุงสยามไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความประพฤติ
ดี มีสมบัติพอที่จะเลี้ยงตนได้
 ให้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยานุสตั ย์หากได้รับพระราชทานพระ
บรมราชาอนุญาตให้แปลงสัญชาติ
ได้รับสัญชาติไทย
 บิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
 มารดาเป็นคนไทย บิดาไม่ปรากฏ
 เกิดในราชอาณาจักร
ได้รับสัญชาติไทย
 บิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
 มารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือบิดาไม่มสี ัญชาติ ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก
ราชอาณาจักร
 เกิดในราชอาณาจักร
ได้รับสัญชาติไทย
 บิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร
 เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏ
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสญ
ั ชาติ
 เกิดในราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย
ได้รับสัญชาติไทย
 บิดาเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495
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 เกิดนอกราชอาณาจักรโดยมารดาเป็นคนไทย แต่ไม่ปรากฏ

2 ก.พ. 2503

5 ส.ค. 2508 –
ปัจจุบนั

14 ธ.ค. 2515 –
25 ก.พ. 2535

26 ก.พ. 2535

9 เม.ย. 2535

บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสญ
ั ชาติ
 ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย
 บุคคลซึ่งเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมารดามิใช่คนไทย
ในระหว่าง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 มีผลใช้
บังคับย่อมได้รับสัญชาติไทย
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
เมื ่ อ มี พ ฤติ ก ารณ์ อ ั น เป็ น การสมควรเพื ่ อ ความมั ่ น คงหรื อ
ประโยชน์ของรัฐ ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักร
**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 ไทยอาจถูกถอนสัญชาติได้ เมื่อผู้นั้นมีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือ
มีมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
การได้สัญชาติ
1. การได้สัญชาติโดยการเกิด
**ยกเลิก พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2503
 การได้สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิต
 การได้สัญชาติตามหลักดินแดน
2. การได้สัญชาติภายหลังการเกิด
 การได้สัญชาติโดยคำสั่งของคณะรัฐมนตรี
 การได้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย
 การได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ
 การได้สัญชาติโดยการสมรส
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
ให้ถอนสัญชาติและไม่ให้สัญชาติแก่ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
โดยมี บ ิ ด าหรื อ มารดาเป็ น คนต่ า งด้ า วที ่ เ ข้ า มาอยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หรือบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยโดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราว หรือเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผูม้ ีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือ
**มีผลเป็นการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ นอกราชอาณาจักรไทย ย่อมได้รับสัญชาติไทย
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508

ผู ้ ม ี สัญ ชาติ ไทยซึ ่งเกิด ในขณะที ่บ ิด าเป็น คนต่ างด้าวและได้
สัญชาติของบิดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือผู้
ซึ่งได้สัญชาติไทยเนื่องจากบิดามารดาแปลงสัญชาติให้ ถ้ายัง
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28 ก.พ. 2551

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508

22 มี.ค. 2555

พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
**แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508

ประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ให้แสดงความจำนงสละ
สัญชาติไทยนับแต่วันที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ผู้ที่จะได้สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตจากบิดานั้น “บิดา” ให้
หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิด
ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียน
สมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็น
บุตรก็ตาม
การขอแปลงสัญชาติอาจขอแปลงสัญชาติให้กับบุคคลอื่นได้ ใน
กรณีดังต่อไปนี้ ผู้อนุบาลตามคำสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติ
ให้แก่คนไร้ความสามารถ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐอาจ
ขอแปลงสั ญ ชาติ ใ ห้ แ ก่ ผ ู ้ เ ยาว์ ซ ึ ่ งอยู ่ ใ นความดู แ ลโดยความ
ยินยอมของผู้เยาว์ ผู้รับบุตรบุญธรรมอาจขอแปลงสัญชาติให้กับ
บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ให้คืนสัญชาติกับบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยตามข้อ 1 ของ
ประกาศคณะปฏิ ว ั ติ ฉ บั บ ที ่ 337 ลงวั น ที ่ 13 ธั น วาคม พ.ศ.
2515 และให้สัญชาติย้อนหลังกับบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม
ข้อ 2 ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย
ให้ ส ั ญ ชาติ แ ก่ ค นไทยพลั ด ถิ ่ น ซึ ่ งเป็ น คนเชื ้ อ สายไทยที ่ ต ้ อ ง
กลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของราชอาณาจักรไทย และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย
ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย หาก
ยังไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นให้ได้รับสัญชาติไทยโดยการ
เกิดเมื่อได้รับการรับรองว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงบุตรของ
คนไทยพลัดถิ่นนั้นด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติของประเทศไทย

