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การถือสัญชาติเช็ก 
 

การถือสัญชาติเช็ก หรือการมีสถานภาพเปนพลเมืองเช็ก 

การไดถือสัญชาติเช็กสําหรับชาวตางชาติ ตามกฎหมายแลวเปนการที่ชาวตางชาติไดบูรณาการเขา
กับสังคมเช็กอยางสมบูรณ  การไดถือสัญชาติเช็กยอมแตกตางกับการไดรับใบอนุญาตพํานัก หรือ 
RESIDENCE PERMIT ซ่ึงใหสิทธิทางการเมืองสวนใหญที่ระบุไวในกฎหมาย ผูถือสัญชาติเช็กจะไดรับสิทธิ
ประโยชนดังตอไปนี้ 

• สิทธิในการเลือกตั้ง รวมถึงสิทธิในการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตางๆ ในเช็ก 
• บุคคลที่ถือสัญชาติเช็กไมสามารถถูกตัดสินโทษ โดยการเนรเทศ 
• บุคคลที่ถือสัญชาติเช็กไมสามารถถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการกลบัเขาเมือง 
• พลเมืองเช็กหรือผูถือสัญชาติเช็กในตางแดน ตองไดรับความคุมครองดานการทูตจาก

สาธารณรัฐเช็ก 

ผลประโยชนอื่นๆจากการถือสัญชาติเช็ก นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวขางตน รวมถึงการเดินทางไป
ตางประเทศที่อิสระมากขึ้น ชาวตางชาติที่ตองขอวีซาเพ่ือเดินทางไปยังประเทศอื่น เมื่อไดรับสัญชาติเช็กแลว 
ประเทศอื่นๆ ตองปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเหมือนกับพลเมืองเช็กทั่วไป 

ในกรณีที่ชาวตางชาติมีบัตรประจําตัวประชาชนเช็กแลว (Obcanský  Průkaz) ไมจําเปนตองใช
หนังสือเดินทางเพื่อแสดงตัว  

ตามกฎหมายแลว บุคคลใดก็ตามสามารถขอสัญชาติเช็กได โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้ 

๑.๑ โดยกําเนิด  

การที่ทารกใดถือกําเนิดในสาธารณรัฐเช็ก ไมไดหมายความวาทารกนั้นจะไดรับสิทธิ์ใหถือ
สัญชาติเช็กโดยทันที ทารกที่สามารถมีสิทธิ์ถือสัญชาติเช็กโดยกําเนิด ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
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• บิดาหรือมารดาตองถือสัญชาติเช็ก หรือ 
• ในกรณีที่ท้ังบิดาและมารดาเปนผูไรรัฐ (STATELESS PERSON) แตบิดาหรือมารดามี

ใบอนุญาตพํานักถาวรในสาธารณรัฐเช็ก และทารกถือกําเนิดในสาธารณรัฐเช็ก 

๑.๒ โดยการรับเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม 

หากผูรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมถือสัญชาติเช็ก เด็กที่ถูกรับเลี้ยงยอมไดรับสิทธิ์ใหถือสัญชาติเช็กตาม
กฎหมายรับบุตรบุญธรรม 

๑.๓ โดยการสถาปนาตั้งความเปนบิดา (ESTABLISHMENT OF PATERNITY) 

ในกรณีที่ทารกเกิดนอกสมรส โดยที่มารดาถือสัญชาติของประเทศอื่นหรือเปนผูไรรัฐ  แตบิดาถือ
สัญชาติเช็ก ทารกจะไดรับสิทธิใหถือสัญชาติเช็ก ดังน้ี 

• ในวันที่บิดาและมารดารับรองความเปนบิดา หรือ 
• ในวันที่คําส่ังศาลใหรับรองความเปนบิดา มีผลบังคับใช 

๑.๔ เม่ือถูกพบในสาธารณรัฐเช็ก 

บุคคลธรรมดาที่ไมมีหลักฐานแสดงวาเปนพลเมืองของประเทศอื่นหรือถือสัญชาติอื่น เมื่ออยูใน
ดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก ใหถือวาเปนพลเมืองเช็ก 

๑.๕ โดยคําประกาศ 

บุคคลใดก็ตามที่ถือสัญชาติเช็กโกสโลวาเกีย จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ป ค.ศ. ๑๙๙๒ แตยังไมได
ระบุวาตนถือสัญชาติเช็กหรือสโลวัก สามารถเลือกที่จะถือสัญชาติเช็กได โดยสามารถยื่นคํารองไดที่
สํานักงานเขตทองถิ่น หรือที่สถานทูตเช็กในประเทศอื่น 

๑.๖ โดยการขอสัญชาติ (NATURALIZATION) 

บุคคลธรรมดาสามารถขอสัญชาติเช็กได หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ดังน้ี 

• อาศัยในสาธารณรัฐเช็กอยางตอเน่ืองเปนเวลาครบ ๕ ป ในวันที่ย่ืนคํารองขอถือสัญชาติ
เช็ก 
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• พิสูจนวาตนไดยกเลิกสัญชาติเดิม หรือไมสามารถถือสองสัญชาติได หรือการที่ไดรับ
สัญชาติเช็กทําใหตนเสียสัญชาติเดิม โดยตองแสดงวาตนไมไดเปนผูไรรัฐ  

• บุคคลดังกลาวไมเคยถูกตองโทษขอหากออาญชากรรมระหวางประเทศ ภายในเวลา ๕ 
ปใหหลัง 

• แสดงใหเห็นวาสามารถใชภาษาเช็กไดดี 
• บุคคลดังกลาวไดทําตามหนาที่พลเมืองที่ระบุในกฎหมายขอที่ ๓๒๖/๑๙๙๙ อยาง

ครบถวน เชน หนาที่ในการจายประกันภัยสุขภาพ ประกันสังคม ประกันผูสูงอายุหรือผู
เกษียณอายุ และหนาที่ในการจายคาธรรมเนียมและภาษีอยางครบถวน  

ทั้งน้ีคูสมรสสามารถยื่นคํารองรวมขอถือสัญชาติเช็กได 

หลักฐานในการยื่นขอสัญชาติเช็ก ประกอบดวย  

• สูติบัตร ในกรณีที่สมรสตองแสดงทะเบียนสมรส ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิตตองแสดง
มรณบัตร หรือในกรณีหยารางตองแสดงใบหยา 

• หนังสือแจงยกเลิกสัญชาติเดิม โดยตองแสดงวาบุคคลดังกลาวไมเปนผูไรรัฐ และไม
สามารถถือสองสัญชาติได 

• ในกรณีผู ย่ืนคํารองมีอายุมากกวา  ๑๕ ปขึ้นไป  ตองมีหลักฐานใบแสดงประวัติ
อาชญากรรม ซึ่งมีอายุไมเกิน ๖ เดือน 

• ประวัติบุคคลโดยสังเขป 

ในกรณีผูย่ืนมีบุตร บิดาหรือมารดาสามารถยื่นคํารองแทนบุตรได โดยตองแนบหลักฐานตอไปนี้ 

• สูติบัตรของบุตร 
• หนังสือแจงยกเลิกสัญชาติเดิม โดยตองแสดงวาบุคคลดังกลาวไมเปนผูไรรัฐ และไม

สามารถถือสองสัญชาติได 
• หนังสือยินยอมจากผูปกครองอีกฝาย อนุญาตใหบุตรสามารถเปลี่ยนสัญชาติได 

นอกจากนั้น เด็กหรือผู เยาวสามารถขอสัญชาติเช็กได โดยตัวแทนดานกฎหมายหรือทนาย
ความสามารถเรียกรองสิทธิ์และดําเนินการแทนได โดยตองแนบเอกสารทั้งหมดขางตนไวดวย 
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ผู ย่ืนตองยื่นหลักฐานทั้งหมดที่สํานักงานเขตพื้นที่ ท่ีผู ย่ืนอาศัยอยู เจาหนาที่สํานักงานเขตจะ
สัมภาษณผูย่ืนและทําการทดสอบความสามารถดานภาษาเช็ก จากนั้นสํานักงานเขตจะสงใบคํารองและผลจา
การทดสอบภาษาเช็กไปยังกระทรวงมหาดไทย (ตอไปจะใชคําวา “กระทรวง”) ซ่ึงจะพิจารณาเรื่องภายใน
เวลา ๙๐ วัน  

ผูย่ืนคํารองไมมีสิทธิทางกฎหมายที่จะเรียกรองขอถือสัญชาติเช็ก แมมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ
ตามที่ไดระบุไวขางตน ในกรณีที่กระทรวงตัดสินไมอนุมัติใหบุคคลใดๆถือสัญชาติเช็ก ตามระเบียบ
กระทรวงแลวจําเปนตองอธิบายเหตุผลในการปฏิเสธคํารอง 

ขอยกเวน 

๑) กระทรวงสามารถงดเวนเงื่อนไขการขอสัญชาติเช็กที่ไดระบุในมาตรา ๗ ยอหนาที่ ๑ a 
วา “บุคคลที่ตองการขอสัญชาติเช็กตองอาศัยอยูในดินแดนของสาธารณรัฐเช็กอยาง
ตอเน่ือง ๕ ป” โดยกระทรวงมีอํานาจเปลี่ยนและเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกลาว ใหเปนไป
ตามนี้ 
• ถือกําเนิดในดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก หรือ 
• อาศัยในดินแดนของสาธารณรัฐเช็กอยางตอเน่ืองเปนเวลาไมตํ่ากวา ๑๐ ป หรือ 
• เคยถือสัญชาติเช็กมากอน หรือเคยเปนพลเมืองสหพันธสาธารณรัฐเช็ก

และสโลวาเกีย (CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC) หรือ 
• เคยถูกรับเลี้ยงดูโดยผูที่ถือสัญชาติเช็ก หรือ 
• สามีหรือภรรยาถือสัญชาติเช็ก 

 
๒) กระทรวงสามารถงดเวนเงื่อนไขการขอสัญชาติเช็กที่ไดระบุในมาตรา ๗ ยอหนาที่ ๑ b 

วา “บุคคลที่ตองการขอสัญชาติเช็กตองพิสูจนวาตนยกเลิกสัญชาติเดิม หรือไมสามารถ
ถือสองสัญชาติได หรือการที่ไดรับสัญชาติเช็ก ตองทําใหตนเสียสัญชาติเดิม โดยตอง
แสดงวาตนไมไดเปนผูไรรัฐ” โดยกระทรวงสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังน้ี 
• ผูย่ืนคํารองตองอาศัยในสาธารธรัฐเช็กเปนเวลาติดตอกันนานถึง ๕ ป และหาก

ไมสามารถขอหนังสือแจงขอยกเลิกสัญชาติเดิม อันเนื่องมาจากประเทศนั้นไม
สามารถออกหนังสือใหได ในกรณีดังกลาว กระทรวงสามารถยกเวนได 
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๓) กระทรวงสามารถยกเวนเงื่อนไขการขอสัญชาติเช็กที่ไดระบุในมาตรา ๗ ยอหนาท่ี ๑ d 
ในกรณีพิเศษ 

 

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมในการยื่นคํารองขอถือสัญชาติเช็ก เปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ คอรูนา ในกรณีที่คูสมรส
ย่ืนคํารองรวม หรือบิดา/มารดายื่นคํารองพรอมบุตร คาธรรมเนียมเทาเดิม ไมเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี กระทรวง
สามารถลดคาธรรมเนียมใหกลุมบุคคลที่ไมมีเงินไดในกรณีรองขอเปนพิเศษ โดยจายคาธรรมเนียมเพียง 
๑,๐๐๐ คอรูนา 

 

พิธีสาบานตนเมื่อมีสถานภาพเปนพลเมืองเช็ก 

บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหถือสัญชาติเช็ก จะมีสถานภาพเปนพลเมืองเช็กอยางสมบูรณในวันสาบาน
ตน โดยมีขอความตอไปนี้ 

“ขาพเจาขอใหสัญญาวาจะจงรักภักดีตอสาธารณรัฐเช็ก จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ 
และจะปฏิบัติหนาที่ท่ีพลเมืองเช็กพึงปฏิบัติอยางครบถวน” 

อยางไรก็ดี กระทรวงสามารถมีคําส่ังยกเวนใหบุคคลธรรมดาไมตองเขาพิธีสาบานตน ในกรณี
ดังกลาว บุคคลผูน้ันจะมีสถานภาพเปนพลเมืองเช็กอยางสมบูรณ เมื่อคําส่ังกระทรวงมีผลบังคับใชตาม
กฎหมาย 

 

สถานภาพของบุตรในการจะไดสัญชาติเช็ก 

ในสาธารณรัฐเช็กน้ัน บุตรมีสิทธิ์ขอสัญชาติเช็กไดอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยใชหลักสืบ
สายโลหิต (THE RIGHT OF BLOOD) ซ่ึงหมายถึงบุตรจะถือสัญชาติตามบิดาและมารดา ดังน้ี 
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 หากทั้งบิดาและมารดาหรือฝายใดฝายหน่ึงถือสัญชาติเช็ก บุตรจะมีสถานภาพเปน
พลเมืองเช็ก หรือถือสัญชาติเช็กโดยกําเนิด และในกรณีที่บิดาหรือมารดาถือสัญชาติอื่น 
บุตรจะสามารถถือสองสัญชาติได 

 หากมารดาไมถือสัญชาติเช็ก แตมีบุตรนอกสมรสกับบิดาที่ถือสัญชาติเช็ก ทารกแรก
เกิดสามารถมีสิทธิ์ถือสัญชาติเช็กโดยความผูกพันกับฝายบิดาได ทารกจะถือสัญชาติเช็ก
อยางถูกตองตามกฎหมาย เม่ือบิดาและมารดาแจงเกิด หรือเมื่อคําส่ังศาลใหเด็กถือ
สัญชาติเช็กมีผลบังคับใช 

 หากบิดามารดาไมไดถือสัญชาติเช็ก แตมีที่อยูถาวรในสาธารณรัฐเช็ก ทารกท่ีเกิดใน
สาธารณรัฐเช็ก สามารถขอสิทธิ์ถือสัญชาติเช็กโดยกําเนิดได 

 หากบิดามารดาเปนบุคคลไรรัฐและไรสัญชาติ และบุตรที่มีสถานะเปนผูเยาว (อายุต่ํา
กวา ๑๔ ปบริบูรณ) ถูกพบในดินแดนของเช็ก เด็กจะมีสถานภาพพลเมืองเช็กโดยทันที 
ยกเวนสามารถระบุไดวาเด็กถือสัญชาติอื่นอยู 

 หากบิดาและมารดาเปนชาวตางชาติ หรือเปนบุคคลไรรัฐและไรสัญชาติ เด็กสามารถ
ขอถือสัญชาติเช็กได หากไดเปนบุตรบุญธรรมของผูรับเลี้ยงที่ถือสัญชาติเช็ก เด็กจะมี
สถานภาพพลเมืองเช็กอยางสมบูรณ เมื่อคําส่ังศาลอนุญาตใหมีการรับเลี้ยงอุปการะมีผล
บังคับใช 

 

การถือสองสัญชาติ หรือหลายสัญชาต ิ

โดยทั่วไปแลวขอบังคับทางกฎหมายของเช็กหามมิใหมีการถือสองสัญชาติหรือถือหลายสัญชาติ 
อยางไรก็ดี การถือหลายสัญชาติอาจไดรับการยกเวนได หากบุคคลสัญชาติเช็กไดรับสัญชาติอื่นโดยที่ไมได
ขอ เชน ในบางประเทศเมื่อชาวตางชาติจดทะเบียนสมรสกับคนทองถิ่น ชาวตางชาติจะไดรับสัญชาติประเทศ
น้ันโดยอัตโนมัติ หรือในบางกรณีโดยการเกิด การรับเปนบุตรบุญธรรม เปนตน 
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การจดทะเบียนสมรสและการถือสัญชาติเช็ก  

หากชาวตางชาติจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเช็กอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมไดหมายความ
วาชาวตางชาติจะไดถือสัญชาติเช็กโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ดี หากสามีและภรรยาตองการถือสัญชาติเดียวกัน 
บุคคลที่ไมถือสัญชาติเช็กสามารถขอถือสัญชาติเช็กได โดยที่ไมตองทําตามเงื่อนไข ท่ีตองอาศัยอยูใน
สาธารณรัฐเช็กเปนเวลาอยางนอย ๕ ป ท่ีไดระบุไวขางตน 

ขอควรรู บุคคลสัญชาติเช็กจะไมเสียสัญชาติโดยการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติอื่น บุคคล
สัญชาติอื่นจะไมไดรับสัญชาติเช็กในทันที ที่ทําการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเช็ก ยกเวนทําเรื่องขอ
สัญชาติเช็กอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 

การเสียสัญชาติ 

บุคคลสัญชาติเช็กสามารถสละสัญชาติได ภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี 

• คําแถลงการณ บุคคลสัญชาติเช็กสามารถเสียสัญชาติได โดยการยื่นหนังสือแถลงการณ
ขอสละสัญชาติเช็ก หากบุคคลดังกลาวอาศัยในตางประเทศเปนเวลานาน และใน
ขณะเดียวกันถือสัญชาติอื่นดวย 

• ในกรณีที่บุคคลสัญชาติเช็กตั้งใจขอถือสัญชาติอื่นดวยตนเอง ใหถือวาบุคคลดังกลาว
เสียสัญชาติเช็กตั้งแตวันที่ขอถือสัญชาติอื่นโดยความสมัครใจ 

อยางไรก็ดี บุคคลสัญชาติเช็กไดรับการอนุโลมใหถือสัญชาติอื่นได หากตนไมไดทําเรื่องขอ เชน 
กรณีแตงงานกับบุคคลสัญชาติอื่น แลวไดรับสัญชาติใหมโดยทันที 

รัฐธรรมนูญเช็กระบุหามมิใหมีการบังคับบุคคลสัญชาติเช็กสละสัญชาติ หากบุคคลสัญชาติเช็ก
ตองการสละสัญชาติ กระทําไดดวยความสมัครใจเทาน้ัน 

 

 


