
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 
(พ.ศ. ๒๔๙๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียน 
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ลักษณะของใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวและรูปถ่าย 
   

 
ข้อ ๑  ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว ตามความในมาตรา ๙ นั้น ให้ทําเป็นเล่ม

ขนาดกว้าง ๑๐ ซ.ม. ยาว ๑๕ ซ.ม. ปิดรูปถ่ายของผู้ถือ มีลายมือชื่อของนายทะเบียนคาบต่อ กับมี
ลักษณะ ขนาด และรายการตามแบบท้ายกฎนี้ 

 
ข้อ ๒  รูปถ่ายของคนต่างด้าวที่จะต้องส่งตามความในมาตรา ๖ นั้น ต้องเป็นรูปถ่าย

ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกเห็นได้ชัดเจนเหมือนตัวจริงในขณะนั้น ให้มีขนาดกว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๖ 
ซ.ม. จํานวน ๓ รูป 

 
ข้อ ๓  รูปถ่ายที่ปิดในใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวตามความในข้อ ๒ นั้น ต้อง

เปลี่ยนใหม่ทุกระยะ ๕ ปี นับแต่วันออกใบสําคัญประจําตัวให้ผู้นั้น การส่งรูปใหม่มาเปลี่ยนนี้ให้ส่ง
มอบรูปถ่ายใหม่รวม ๓ รูป พร้อมด้วยใบสําคัญประจําตัวต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่
ตามแบบ ท.ต. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

การยื่นเรื่องราวขอใบสําคัญประจําตัว 
   

 
ข้อ ๔  ผู้ใดจะขอรับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวสําหรับตนเอง หรือแจ้งเรื่องคน

ต่างด้าวอายุตํ่ากว่า ๑๒ ปีบริบูรณ์ซึ่งอยู่ในปกครอง หรือนําเข้ามาตามความในมาตรา ๕ และมาตรา 
๗ หรือสําหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ของคนต่างด้าวที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ ตามความในมาตรา ๑๕ ให้ย่ืนคําร้องขอรับใบสําคัญ
ประจําตัวตามแบบ ท.ต. ๑, ๒ และ ๓ ท้ายกฎนี้ แล้วแต่กรณี ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลําเนา
อยู่ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗/ตอนที่ ๖๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๓ 



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 
 

ข้อ ๕  ผู้ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสัญชาติ เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อรอง ตลอดชื่อสกุลได้
แล้ว หรือผู้ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพ ตามความในมาตรา ๑๔ นั้น ให้ย่ืนเรื่องราวต่อนายทะเบียนท้องที่
ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ ตามแบบ ท.ต. ๔ และ ๕ ท้ายกฎนี้ แล้วแต่กรณี 
 

การขอต่ออายุใบสําคัญประจาํตัวและ 
การออกใบสําคัญแทน 

   
 

ข้อ ๖๒  การขอต่ออายุใบสําคัญประจําตัวตามความในมาตรา ๑๓ ให้ย่ืนคําร้องตาม
แบบ ท.ต. ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ 

 
ข้อ ๗  การขอรับใบสําคัญประจําตัวใหม่แทนฉบับเดิมที่ชํารุดหรือสูญหาย ตาม

ความในมาตรา ๑๓ นั้น ให้ย่ืนคําร้องตามแบบ ท.ต. ๗ ท้ายกฎนี้ พร้อมด้วยรูปถ่าย ๓ รูป ต่อนาย
ทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ 
 

กรณียกเว้น 
   

 
ข้อ ๘  คนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ ย่อมได้สิทธิยกเว้นตามความในมาตรา ๑๙ ไม่

ต้องรับใบสําคัญประจําตัวและไม่ต้องต่ออายุใบสําคัญประจําตัว คือ 
๑. ผู้ที่อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๒. ผู้มีร่างกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง 
๓. ผู้มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งนายแพทย์โรคจิตได้ตรวจและรับรองแล้ว 
แต่เมื่อเหตุที่ได้รับยกเว้นล่วงพ้นไปแล้ว ให้ขอรับใบสําคัญประจําตัว หรือขอต่ออายุ

ใบสําคัญประจําตัวเสียภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นได้ล่วงพ้นไป 
 
ข้อ ๙  ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวที่ถูกเพิกถอนและต้องส่งคืนนายทะเบียนตาม

ความในมาตรา ๑๘ นั้น ให้เป็นอันเพิกถอนตลอดเวลาที่คนต่างด้าวผู้นั้นยังคงอยู่นอกประเทศ หาก
กลับเข้ามาในประเทศอีก ก็ให้ย่ืนเรื่องราวขอคืนได้ 

แต่การออกไปนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาอีก โดยนําหลักฐานการออกและการเข้า
มาแสดง ให้ผ่อนผันยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมให้ตลอดเวลาที่อยู่นอกประเทศ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 

                                                 
๒ ข้อ ๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๕  (พ .ศ .  ๒๕๒๙ )  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 



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 ๑๐๓  ค่าธรรมเนียมในการออกใบสําคัญประจําตัวหรือการต่ออายุใบสําคัญ
ประจําตัวตามความในมาตรา ๑๑ นอกจากผู้ที่ได้รับการผ่อนผัน หรือยกเว้น ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

ก. คนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบสําคัญประจําตัว หรือคนต่างด้าวซึ่งใบสําคัญประจําตัวขาด
ต่ออายุ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบสําคัญประจําตัว หรือการต่ออายุใบสําคัญประจําตัว 
แล้วแต่กรณี เป็นเงิน ๔๐๐ บาท และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบสําคัญประจําตัวสําหรับ
ปีต่อ ๆ ไปในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

๑. ชนิดที่หนึ่ง เป็นเงินสองร้อยบาท 
๒. ชนิดที่สอง เป็นเงินแปดร้อยบาท 

ข. คนต่างด้าวซึ่งมีใบสําคัญประจําตัว และได้ต่ออายุใบสําคัญประจําตัวถูกต้องแล้ว 
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบสําคัญประจําตัวในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

๑. ชนิดที่หนึ่ง เป็นเงินสองร้อยบาท 
๒. ชนิดที่สอง เป็นเงินแปดร้อยบาท 

วรรคสอง๔  (ยกเลิก) 
 
ข้อ ๑๑๕  การออกใบแทนใบสําคัญประจําตัวในกรณีใบสําคัญประจําตัวชํารุดหรือ

สูญหายตามความในมาตรา ๑๑ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาท 
 
ข้อ ๑๒๖  ค่าธรรมเนียมการออกใบสําคัญประจําตัว การต่ออายุใบสําคัญประจําตัว

หรือการออกใบแทนใบสําคัญประจําตัวในกรณีใบสําคัญประจําตัวชํารุดหรือสูญหายนั้นให้ชําระเป็น
เงินสด โดยให้นายทะเบียนออกใบเสร็จรับเงินให้ตามแบบ ท.ต. ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
บ.  เทพหัสดิน 
ลงนามแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๓ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ .ศ .  ๒๔๙๘ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๔ ข้อ ๑๐ วรรคสอง ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๕ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ .ศ .  ๒๕๒๙ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๖ ข้อ ๑๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 



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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. คําร้องขอรับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว (แบบ ท.ต. ๑) 
๒. คําร้องแจ้งเรื่องเด็กต่างด้าวอายุตํ่ากว่า ๑๒ ปีบริบูรณ์ ที่นําเข้ามา (แบบ ท.ต. ๒) 
๓. คําร้องของผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ขอรับใบสําคัญประจําตัวคนต่าง

ด้าวให้ผู้เยาว์ที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ (แบบ ท.ต. 
๓) 

๔. คําร้องขอเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือรอง หรือชื่อสกุล (แบบ ท.ต. ๔) 
๕. คําร้องขอเปลี่ยนสัญชาติ (แบบ ท.ต. ๕) 
๖. คําร้องขอส่งมอบรูปถ่ายใหม่ (แบบ ท.ต. ๖) 
๗. คําร้องขอรับใบสําคัญประจําตัวใหม่แทนฉบับเดิมที่ชํารุด หรือสูญหาย (แบบ 

ท.ต. ๗) 
๘. คําร้องขอต่ออายุใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว (แบบ ท.ต. ๘) 
๙. ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๑๐.๗ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว ในราชการกรมตํารวจ (แบบ ท.ต. ๙) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๗ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว ในราชการกรมตํารวจ (แบบ ท.ต. ๙) เพิ่มโดย

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ 



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 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 
๒๔๙๓๘ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 
๒๔๙๓๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมคน
ต่างด้าวตามอัตรา ซึ่งกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ นั้น เมื่อ
เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วนับว่าเก็บในอัตราสูงมาก สมควรลดอัตราค่าธรรมเนียม
การขอรับใบสําคัญประจําตัว การต่ออายุใบสําคัญประจําตัว และการขอรับใบแทนใบสําคัญประจําตัว
ฉบับเดิมที่ชํารุด หรือสูญหายเสียใหม่ โดยเรียกเก็บในอัตราพอสมควร เพื่อให้คนต่างด้าวจํานวนมาก
ได้มีโอกาสและสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้โดยไม่พยายามหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ในการนี้
จําต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ เพื่อกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากคนต่างด้าวขึ้น
ใหม่ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 
๒๔๙๓๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไข “วิธีการ
ชําระค่าธรรมเนียม” สําหรับการออกใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว การต่ออายุใบสําคัญประจําตัวคน
ต่างด้าว ฯลฯ ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งกําหนดให้ชําระโดยการปิดแสตมป์อากรให้เป็นการชําระโดยเงิน
สด โดยให้นายทะเบียนออกใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการชําระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกฤทธิ์/ผู้จัดทํา 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙/ตอนที่ ๑๑/หน้า ๑๓๒/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที่ ๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๒ มกราคม ๒๔๙๙ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙ 
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