
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติม 

สําหรับผู้มีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ ๕)๑ 

   
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ย่ืน
คําขอมีบัตรใหม่หรือคําขอเปลี่ยนบัตรสําหรับผู้มีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ย่ืนคําขอมีบัตรใหม่
และคําขอเปลี่ยนบัตรสําหรับผู้มีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
เพื่อให้ผู้มีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักรตามรายชื่อประเทศที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งประสงค์จะยื่น
คําขอมีบัตรใหม่หรือคําขอเปลี่ยนบัตร อาจยื่นคําขอมีบัตรใหม่หรือคําขอเปลี่ยนบัตร ณ สถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ นั้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้าย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศกําหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติมสําหรับผู้มี
ถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร ดังนี้ 
ลําดับที่ ประเทศ/สถานเอกอัครราชทูต ประเทศในเขตอาณา 

๑. 
 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
 

๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลเีหนือ) 
๒. มองโกเลีย 

๒. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 

๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
๒. สาธารณรัฐเลบานอน 

๓. 
 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
 

๑. สาธารณรัฐมอริเชียส 
๒. สาธารณรัฐซิมบับเว 
๓. ราชอาณาจักรเลโซโท 
๔. สาธารณรัฐนามิเบีย 
๕. สาธารณรัฐมาลาวี 
๖. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
๗. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๘. สาธารณรัฐบอตสวานา 
๙. สาธารณรัฐแองโกลา 
๑๐. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 

๔. 
 

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 

๑. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๐ ง/หน้า ๑๘/๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 



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 
 
 

ลําดับที่ ประเทศ/สถานเอกอัครราชทูต ประเทศในเขตอาณา 
๕. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 
๑. ราชรัฐโมนาโก 
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย 
๓. สาธารณรัฐชาด 

๖. 
 

สหราชอาณาจักร 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 

๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 

๗. 
 
 

 

สาธารณรัฐอิตาลี 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 
 
 

๑. สาธารณรัฐแอลเบเนีย 
๒. สาธารณรัฐมอลตา 
๓. สาธารณรัฐซานมารีโน 
๔. สาธารณรัฐไซปรัส 

๘. 
 

สาธารณรัฐออสเตรีย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

๑. สาธารณรัฐสโลวัก 
๒. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

๙. 
 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

๑. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
๒. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 

๑๐. 
 

สมาพันธ์รัฐสวิส 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 

๑. ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 
๒. นครรัฐวาติกัน 

๑๑. 
 

ราชอาณาจักรสวีเดน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

๑. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 

๑๒. 
 

ราชอาณาจักรนอร์เวย ์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 

๑. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 

๑๓. 
 
 
 
 
 
 

 

แคนาดา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
 
 
 
 
 
 

๑. จาเมกา 
๒. สาธารณรัฐโดมินิกัน 
๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๔. เกรนาดา 
๕. เครือรัฐโดมินิกา 
๖. บาร์เบโดส 
๗. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 
๘. สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส 
๙. แอนติกาและบาร์บูดา 
๑๐. เซนต์ลูเซีย 
๑๑. เครือรัฐบาฮามาส 

๑๔. 
 

เครือรัฐออสเตรเลีย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 

๑. สาธารณรัฐฟิจิ 
๒. หมู่เกาะโซโลมอน 
๓. รัฐเอกราชปาปัวนิวกิน ี
๔. สาธารณรัฐวานูอาตู 
๕. สาธารณรัฐคิริบาส 

๑๕. นิวซีแลนด ์ ๑. รัฐเอกราชซามัว 



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 
 
 

ลําดับที่ ประเทศ/สถานเอกอัครราชทูต ประเทศในเขตอาณา 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ๒. ราชอาณาจักรตองกา 

๓. หมู่เกาะคุก 
๔. นีอูเอ 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ 

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 


