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พระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ว ยสัญชาติ
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ ต ราพระราชบัญ ญัติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํา แนะนํา และยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “คนไทยพลัดถิ่น” ระหว่างบทนิยามคําว่า “คนต่างด้าว”
และบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
““คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติ
ของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
โดยได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ มาตรา ๙/๔
มาตรา ๙/๕ มาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
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“มาตรา ๙/๑ ให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้แ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แ ทนกระทรวงยุติธ รรม
ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ด คนซึ่งรัฐมนตรีแ ต่งตั้ง โดยต้องมีนักวิจัย หรือนักวิชาการ
ทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง
ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๙/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙/๑ (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๙/๓ ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดําเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา ๒๗
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๙/๔ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธี ปฏิบั ติร าชการทางปกครองมาใช้ บังคั บกั บการแต่งตั้ งกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นโดยอนุโลม
มาตรา ๙/๕ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้เสนอคําขอนั้นต่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพิจารณา
การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙/๖ ให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
บุ ต รของคนไทยพลั ด ถิ่ น ซึ่ งได้ รั บสั ญชาติ ไทยตามวรรคหนึ่ งย่ อมได้ สั ญชาติ ไทยโดยการเกิ ด
เว้นแต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น
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มาตรา ๙/๗ ให้นํามาตรา ๙/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งบุตรนั้น
ได้รับสัญชาติไทยมาก่อนที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ ถื อ ว่ า คนไทยพลั ด ถิ่ น ที่ ไ ด้ แ ปลงสั ญ ชาติ เ ป็ น ไทยหรื อ ได้ สั ญ ชาติ ไ ทยแล้ ว
ก่อนวันที่พ ระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ เป็น คนไทยพลัด ถิ่น ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และให้มีสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย
มาตรา ๖ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙/๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปัญหาสัญชาติ
ให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของราชอาณาจั ก รไทย โดยให้ สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด แก่ บุคคลดัง กล่าวที่ยัง ไม่ได้ถือ สัญ ชาติ
ของประเทศอื่น และได้อ พยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น ระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
โดยได้รับการสํารวจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
และเพื่อ ให้เป็นไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายว่าด้ วยสัญชาติ จึง กําหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่ น
ที่ได้สัญ ชาติไทยโดยการเกิดโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น หรือได้สัญชาติไทยแล้ว
ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

