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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๑๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห.งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว2 ดังต.อไปน้ี 

 
การได2สัญชาติไทยของหญิงซึง่เป:นคนต.างด2าว 

   
 
ข2อ ๑  การย่ืนคําขอตามมาตรา ๙ ของหญิงซึ่งเป:นคนต.างด2าวและได2สมรสกับผู2มี

สัญชาติไทยเพ่ือได2สัญชาติไทย ให2ย่ืนคําขอตามแบบ ก.ช. ๑ ท2ายกฎกระทรวงน้ี พร2อมด2วยหลักฐาน
ประกอบคําขอ 

ผู2ย่ืนคําขอซึ่งมีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ให2ย่ืนคําขอต.อ
ผู2บังคับการตํารวจสันติบาล ถ2ามีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดอ่ืนให2ย่ืนคําขอต.อผู2กํากับการตํารวจภูธร
จังหวัดน้ัน 

ถ2าผู2ย่ืนคําขออยู.ในต.างประเทศ ให2ย่ืนคําขอต.อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ท่ีทําการ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน 

 
พ้ืนความรู2ของผู2ขอแปลงสญัชาติเป:นไทย 

   
 

ข2อ ๒  ความรู2ภาษาไทยตามมาตรา ๑๐ (๕) ของคนต.างด2าวผู2ขอแปลงสัญชาติเป:น
ไทยคือพูดภาษาไทยและฟCงภาษาไทยเข2าใจได2 

 
การได2สัญชาติไทยโดยการขอแปลงสัญชาติ 

   
 
ข2อ ๓  การย่ืนคําขอตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง ของผู2ประสงคEจะขอแปลงสัญชาติ

เป:นไทย ให2ย่ืนคําขอตามแบบ ป.ช. ๑ ท2ายกฎกระทรวงน้ี พร2อมด2วยรูปถ.ายคร่ึงตัวหน2าตรง ไม.สวม
หมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ รูป และหลักฐานประกอบคําขอและชําระค.าธรรมเนียม
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ี 

ถ2าขอแปลงสัญชาติเป:นไทยให2แก.บุตรซึ่งยังไม.บรรลุนิติภาวะพร2อมกับตนตามมาตรา 
๑๒ วรรคสอง ให2แนบรูปถ.ายของบุตรคร่ึงตัวหน2าตรงไม.สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จํานวน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๘๔/ตอนท่ี ๔๖/ฉบับพิเศษ หน2า ๕/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ 
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๑๐ รูปด2วย และหลักฐานประกอบคําขอและชําระค.าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ี 
 
ข2อ ๔  การย่ืนคําขอหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป:นไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ 

ให2ย่ืนคําขอตามแบบ ป.ช. ๒ ท2ายกฎกระทรวงน้ี และชําระค.าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงน้ี 

การย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป:นไทย ให2ย่ืนคําขอตาม
แบบ ป.ช. ๓ ท2ายกฎกระทรวงน้ี และชําระค.าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ี 

 
ข2อ ๕  ผู2ย่ืนคําขอตามข2อ ๓ หรือข2อ ๔ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดพระนครหรือ

จังหวัดธนบุรี ให2ย่ืนคําขอต.อผู2บังคับการตํารวจสันติบาล ถ2ามีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดอ่ืนให2ย่ืนคําขอต.อ
ผู2กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดน้ัน 

 
การสละสญัชาติไทย 
   

 
ข2อ ๖  การย่ืนคําขอตามมาตรา ๑๓ ของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได2ทําการสมรส

กับคนต.างด2าว เพ่ือสละสัญชาติไทย ให2ย่ืนคําขอตามแบบ ส.ช. ๑ ท2ายกฎกระทรวงน้ี พร2อมด2วย
หลักฐานประกอบคําขอ 

 
ข2อ ๗  การย่ืนคําขอตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ เพ่ือสละสัญชาติไทยของบุคคล

ดังต.อไปน้ี ให2ย่ืนคําขอตามแบบ ส.ช. ๒ ท2ายกฎกระทรวงน้ี พร2อมด2วยหลักฐานประกอบคําขอ 
(๑) ผู2ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยขณะท่ีบิดาเป:นคนต.างด2าว 

และอาจถือสัญชาติของบิดาได2ตามกฎหมายว.าด2วยสัญชาติของบิดา 
(๒) ผู2ซึ่งได2สัญชาติไทยโดยบิดาหรือมารดาขอแปลงสัญชาติเป:นไทยให2ในขณะท่ียัง

ไม.บรรลุนิติภาวะ 
(๓) ผู2ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยขณะท่ีบิดาเป:นคนต.างด2าวและ

อาจถือสัญชาติของบิดาได2 แต.ไม.ได2แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยภายในหน่ึงปKนับแต.วันท่ีมีอายุ
ครบย่ีสิบปKบริบูรณE 

(๔) ผู2ซึ่งได2สัญชาติไทยโดยบิดาหรือมารดาขอแปลงสัญชาติเป:นไทยให2ในขณะท่ียัง
ไม.บรรลุนิติภาวะ แต.ไม.ได2แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยภายในหน่ึงปKนับแต.วันท่ีมีอายุครบย่ีสิบ
ปKบริบูรณE 

(๕) ผู2ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืน 
(๖) ผู2ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
 
ข2อ ๘  ผู2ย่ืนคําขอตามข2อ ๖ หรือข2อ ๗ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดพระนครหรือ

จังหวัดธนบุรี ให2ย่ืนคําขอต.อผู2บังคับการตํารวจสันติบาล ถ2ามีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดอ่ืน ให2ย่ืนคําขอ
ต.อผู2กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดน้ัน 

ถ2าผู2ย่ืนคําขออยู.ในต.างประเทศ ให2ย่ืนคําขอต.อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ท่ีทําการ
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สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน 
 

การกลับคืนสญัชาติไทย 
   

 
ข2อ ๙  การย่ืนคําขอตามมาตรา ๒๓ เพ่ือขอกลับคืนสัญชาติไทยของหญิงซึ่งมี

สัญชาติไทยและได2สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได2สมรสกับคนต.างด2าว ให2ย่ืนคําขอตามแบบ ก.ช. ๒ ท2าย
กฎกระทรวงน้ี พร2อมด2วยหลักฐานประกอบคําขอและชําระค.าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงน้ี 

 
ข2อ ๑๐  การย่ืนคําขอตามมาตรา ๒๔ เพ่ือขอกลับคืนสัญชาติไทยของผู2ซึ่งมีสัญชาติ

ไทยและได2เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะท่ีตนยังไม.บรรลุนิติภาวะ ให2ย่ืนคําขอตามแบบ 
ก.ช. ๓ ท2ายกฎกระทรวงน้ี พร2อมด2วยหลักฐานประกอบคําขอและชําระค.าธรรมเนียมตามอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงน้ี 

 
ข2อ ๑๑  ผู2ย่ืนคําขอตามข2อ ๙ หรือข2อ ๑๐ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดพระนครหรือ

จังหวัดธนบุรี ให2ย่ืนคําขอต.อผู2บังคับการตํารวจสันติบาล ถ2ามีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดอ่ืน ให2ย่ืนคําขอ
ต.อผู2กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดน้ัน 

ถ2าผู2ย่ืนคําขออยู.ในต.างประเทศ ให2ย่ืนคําขอต.อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ท่ีทําการ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน 

 
ค.าธรรมเนียม 

   
 
ข2อ ๑๒  การกําหนดค.าธรรมเนียมตามมาตรา ๖ ให2กําหนดดังน้ี 
(๑) คําขอแปลงสัญชาติเป:นไทย 
(๒) คําขอแปลงสัญชาติเป:นไทยสําหรับบุตร

ซึ่ ง ยั งไม.บรรลุ นิ ติภาวะของผู2 แปลง
สัญชาติเป:นไทยคนหน่ึง 

(๓) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป:นไทย 
(๔) ใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติ

เป:นไทย 
(๕) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย 
(๖) คําขออ่ืน ๆ  
 

คร้ังละ   ๕,๐๐๐ บาท 
 
 

คร้ังละ   ๒,๕๐๐ บาท 
ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 

 
คร้ังละ   ๑,๐๐๐ บาท 
ฉบับละ         ๕ บาท 

 
 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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พลเอก ป.  จารุเสถียร 
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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[เอกสารแนบท2าย] 
 

๑. คําขอถือสัญชาติไทยของหญิงซึ่งเป:นคนต.างด2าวโดยการสมรส (แบบ ก.ช. ๑) 
๒. คําขอกลับคืนสัญชาติไทยเพราะเหตุขาดจากการสมรส (แบบ ก.ช. ๒) 
๓. คําขอกลับคืนสัญชาติไทยเพราะเหตุอ่ืน (แบบ ก.ช. ๓) 
๔. คําขอแปลงสัญชาติเป:นไทย (แบบ ป.ช. ๑) 
๕. คําขอหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป:นไทย (แบบ ป.ช. ๒) 
๖. คําขอใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป:นไทย (แบบ ป.ช. ๓) 
๗. คําขอสละสัญชาติไทยของหญิงซึ่งสมรสกับคนต.างด2าว (แบบ ส.ช. ๑) 
๘. คําขอสละสัญชาติไทยของผู2ได2สัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือ

เพราะการแปลงสัญชาติ (แบบ ส.ช. ๒) 
 
(ดูข2อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๘ ให2อํานาจรัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการขอถือสัญชาติไทย
ตามสามี กําหนดพ้ืนความรู2ของผู2ขอแปลงสัญชาติ การขอแปลงสัญชาติ การสละสัญชาติไทยและการ
ขอกลับคืนสัญชาติไทย และกําหนดค.าธรรมเนียม  จึงออกกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการ
ดังกล.าวข้ึนไว2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 


