
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย 

การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสญัชาติไทยสําหรับคนต่างด้าว 
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ (๕) มาตรา ๑๒ 
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ .ศ .  ๒๕๐๘  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย” หมายความว่า คนต่างด้าวที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยอนุญาตโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไว้ 

 
ข้อ ๒  หญิงที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย

ประสงค์จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ชกน. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวชนกลุ่ม
น้อย 

 
ข้อ ๓  คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตาม

มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ชกน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาสูติบัตรของบุตร และสําเนาบัตรประจําตัวชนกลุ่มน้อยหรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่
อยู่หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 

ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่
บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะพร้อมกับตนตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

 
ข้อ ๓/๑๒  การยื่นคําขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่

เป็นคนไร้ความสามารถ ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๑๒/๑ ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ชกน. 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑๖/๑๓ กันยายน ๒๕๔๕ 
๒ ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขอเกี่ยวกับ

การได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒/๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของ
ผู้ย่ืนคําขอแทนและผู้ถูกย่ืนคําขอแทน จํานวนคนละ ๑๐ รูป และหลักฐานอื่น ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทนเป็นผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถตามคําสั่งของศาล ให้
แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
(ข) สําเนาคําสั่งของศาลให้เป็นผู้อนุบาล และ 
(ค) หลักฐานของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ 

๑) สําเนาสูติบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองการเกิด 
๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนประวัติ 
๓) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว และ 
๔) สําเนาคําสั่งของศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

(๒) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทนเป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ให้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
สําเนาทะเบียนบ้าน 

(ข) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังให้เป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐแห่งนั้น 
(ค) หลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่าผู้เยาว์ให้ความยินยอมในการขอแปลงสัญชาติเป็น

ไทย 
(ง) หนังสือรับรองว่าผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่

รัฐมนตรีกําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์แห่งเดียวหรือ
หลายแห่ง และ 

(จ) หลักฐานของผู้เยาว์ ได้แก่ 
๑) สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนประวัติ และ 
๒) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
ในกรณีที่ผู้เยาว์นั้นมีสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด ให้แนบสําเนา

เอกสารดังกล่าวมาประกอบด้วย 
(๓) กรณีผู้ย่ืนคําขอแทนเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม ให้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
(ข) สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งแสดงว่าได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีพยานบุคคลไม่น้อยกว่าสามคนให้คํารับรองความสัมพันธ์การเป็นบิดา
หรือมารดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมของผู้ย่ืนคําขอแทนและผู้ถูกย่ืนคําขอแทน และ 

(ค) หลักฐานของบุตรบุญธรรม ได้แก่ 
๑) สําเนาสูติบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองการเกิด 
๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนประวัติ และ 
๓) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๔  คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ต้องพูดภาษาไทย

และฟังภาษาไทยเข้าใจได้ 
 
ข้อ ๕  คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา

ขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์จะขอกลับคืนสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๔ ให้ย่ืนคําขอตามแบบ 
ชกน. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้พร้อมทั้งแนบหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาสูติบัตรหรือหลักฐาน
แสดงการเกิด 

 
ข้อ ๖  เมื่อคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยและ

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็น
ไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยตามแบบ ชกน. ๕ ให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน๓ 

คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติประสงค์จะ
ขอรับใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบ ชกน. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๗  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ 
(๑) ถ้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอ

ต่อผู้อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
(๒) ถ้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืน ให้ย่ืนคําขอต่อ

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
(๓) ถ้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในต่างประเทศประสงค์จะขอกลับคืน

สัญชาติไทยตามข้อ ๕ ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทําการสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศนั้น 

 
ข้อ ๘๔  ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) คําขอแปลงสัญชาติเป็นไทยสําหรับบุคคลซึ่งยัง 

ไม่บรรลุนิติภาวะของผู้แปลงสัญชาติเป็นไทยคนหนึ่ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
(๓) หนังสือสําคัญการแปลงสญัชาติเป็นไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนหนงัสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๕) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งละ ๒๐๐ บาท 

                                                 
๓ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการ

ย่ืนคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซ่ึง
เป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอ
เกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่ม
น้อย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) คําขออื่น ๆ ฉบับละ ๑๐ บาท 
 
ข้อ ๘/๑๕  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอแปลงสัญชาติเป็นไทย หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย และคําขอ

กลับคืนสัญชาติไทย ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

(๒) คําขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้แก่
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๒/๑ (๒) 

 
ข้อ ๙  คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้ย่ืนคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การ

แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือการกลับคืนสัญชาติไทย ไว้แล้วตามแบบและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๕ ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขอเกี่ยวกับ

การได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบคําขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสของหญิงที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่ม
น้อย (ชกน. ๑) 

๒. แบบคําขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ชกน. ๒) 
๓.๖ แบบคําขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย กรณีการขอ

แทนคนไร้ความสามารถ ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือบุตรบุญธรรมที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ (ชกน. ๒/๑) 

๔. แบบคําขอกลับคืนสัญชาติไทยเพราะเหตุอ่ืนของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย 
(ชกน. ๓) 

๕.๗ แบบคําขอหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชน
กลุ่มน้อย (ชกน. ๔) (ยกเลิก) 

๖. แบบหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย 
(ชกน. ๕) 

๗. แบบคําขอใบแทนหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็น
ชนกลุ่มน้อย (ชกน. ๖) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๖ แบบคําขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย กรณีการขอแทนคนไร้

ความสามารถ ผู้เยาว์ซ่ึงอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชกน. 
๒/๑) เพิ่มโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การ
แปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗ แบบคําขอหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย (ชกน. 
๔) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การ
แปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรออกกฎกระทรวง
กําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ
เป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่รัฐมนตรีอนุญาตโดย
อนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้เข้ามาอยู่ ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและ
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไว้เป็นการเฉพาะให้ต่างจากหลักการ
ทั่วไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลง
สัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสําหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒/๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ บัญญัติให้การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนคนไร้ความสามารถ ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
สถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรเพิ่มการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
แทนคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยไว้ในกฎกระทรวง และปรับปรุงขั้นตอนการออกหนังสือสําคัญการ
แปลงสัญชาติเป็นไทย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสําคัญดังกล่าวให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นชน
กลุ่มน้อยซึ่งได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไว้เป็น
หลักฐานโดยไม่ต้องยื่นคําขอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ไว้แก่คนต่างด้าวเป็นหลักฐาน เมื่อมี
ประกาศการได้สัญชาติไทยในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รวมทั้งสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและกําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็น
ชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศและผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่
รัฐมนตรีกําหนด  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๑๖ ก/หน้า ๒๔/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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