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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ที่ ๒๒๘/๒๕๔๙ 

เรื่อง การกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๕๔๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มอบอํานาจตาม
มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเขา้
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้แล้ว โดยได้ยกเลิกคําสั่งกรมตํารวจ ที่ ๗๐๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๐ เรื่อง การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น 

 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามมาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามมาตรา 
๑๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงออก
คําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างรอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ หรืออยู่ในระหว่างรอรับทราบผลของ
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒ ให้เป็นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ หากอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต และ
เป็นผู้ลงนามในตราประทับเพื่ออนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก แล้วให้ประทับตราประจํา
ตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

๑.๒ หากอยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดศูนย์ตรวจคน
เข้าเมืองภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ หรืองานขออยู่ต่อของศูนย์ตรวจ
คนเข้าเมืองภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้อนุญาต และเป็นผู้ลงนามในตรา
ประทับเพื่ออนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก แล้วให้ประทับตราประจําตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ 
กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หน้า ๗๙/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 



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. การสลักหลังทํา หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก
ของคนต่างด้าวตามมาตรา ๕๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นอํานาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ หากอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้อนุญาตและ
ลงนามในตราสลักหลังแจ้งออก แล้วให้ประทับตราประจําตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจํา
ตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

๒.๒ หากอยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้า
เมืองภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้อนุญาต และลงนามในตราสลักหลังแจ้งออก
แล้วให้ประทับตราประจําตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วน
ราชการนั้นแทน 

 
๓ .  การออกใบสําคัญถิ่นที่ อยู่ ให้แ ก่คนต่างด้าวตามมาตรา  ๕๐  (๒ )  แห่ง

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ หากอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับผู้กํากับการ หรือผู้ปฏิบัติราชการ
แทนเป็นผู้อนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับรองสารวัตร
ขึ้นไปเป็นผู้ออกใบสําคัญถิ่นที่อยู่ แล้วให้ประทับตราประจําตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจํา
ตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

๓.๒ หากอยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้า
เมืองภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ให้หัวหน้าด่านตรวจคนเมือง หรือผู้
ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้อนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้ออกใบสําคัญถิ่นที่อยู่ แล้วให้ประทับตราประจําตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ 
กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

 
๔. การออกใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ กรณีออกให้เนื่องจากใบสําคัญถิ่นที่อยู่สูญหาย 

๔ .๑ .๑ หากอยู่ ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
กรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับผู้กํากับการขึ้นไป
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้อนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้ออกใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ แล้วให้ประทับตราประจํา
ตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

๔.๑.๒ หากอยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดศูนย์ตรวจ
คนเข้าเมืองภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ให้หัวหน้าด่านตรวจคนเมือง 
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้อนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่



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 
 

รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้ออกใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ แล้วให้ประทับตราประจํา
ตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

๔.๒ กรณีออกให้เนื่องจากใบสําคัญถิ่นที่อยู่ชํารุด หรือไม่มีที่ว่างที่จะสลักหลังตาม
มาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔ .๒ .๑ หากอยู่ ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
กรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสารวัตร หรือผู้
ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้อนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้ออกใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ แล้วให้ประทับตราประจําตําแหน่งไว้เป็น
สําคัญ กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

๔.๒.๒ หากอยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดศูนย์ตรวจ
คนเข้าเมืองภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ให้หัวหน้าด่านตรวจคนเข้า
เมืองหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้อนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบระดับรองสารวัตรขึ้นไป เป็นผู้ออกใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ แล้วให้ประทับตราประจํา
ตําแหน่งไว้เป็นสําคัญ กรณีไม่มีตราประจําตําแหน่งให้ใช้ตราประจําส่วนราชการนั้นแทน 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลตํารวจโท สวัุฒน์  ธํารงศรีสกุล 

ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูวนนท์/ผู้จัดทํา 
๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


