
 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือ 
ออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือ 

ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง 
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคล
เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไป 
นอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว  นั้น 

เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของดา่นตรวจคนเข้าเมือง  
เสียใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง 

ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  และกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง 
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  และกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน  หรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  
๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ กําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามบัญชีรายชื่อ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง  และช่องทางอนุญาต  ท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



















 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือ 

ออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือ 

ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง   

(ฉบับที่  ๒) 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง 

ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน 

หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว  นั้น 

เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

แหลมงอบและด่านตรวจคนเข้าเมืองลพบุรีเสียใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติม  

ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมือง  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของ 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ  ลําดับที่  ๒๐  ตามบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง  และช่องทางอนุญาต  

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาใน

หรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร

ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความ

ตามบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง  และช่องทางอนุญาตท้ายประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองลพบุรี  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาต

ของด่านตรวจคนเข้าเมืองลพบุรี  เป็นลําดับที่  ๒๔/๑  ตามบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง   

และช่องทางอนุญาต  ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

และช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน

หรือออกนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  

พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ตารางเปรียบเทียบบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทางอนญุาต 
 

บัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทางอนุญาต บัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทางอนุญาต (ที่ขอเพิ่มเติม) 
ลําดับ ชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานที่ตั้ง ช่องทางอนุญาต ลําดับ ชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานที่ตั้ง ช่องทางอนุญาต 
๒๐. แหลมงอบ 

 
อําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด 
 

๑. ทําเลจอดเรือในอ่าวหน้าอําเภอ 
    แหลมงอบ 
 

๒๐. 
 
 
 

๒๔/๑ 
 

แหลมงอบ 
 
 
 
ลพบุรี 
 
 

อําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด 
 
 
อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 
 
 

๑. ทําเลจอดเรือในอ่าวหน้าอําเภอ  
    แหลมงอบ 
๒. บริเวณสนามบินตราด 
 
บริเวณเขตสนามบินโคกกระเทียม 
 
 

 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

และกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  ๓) 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง  

ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไป  

นอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน   

พ.ศ.  ๒๕๕๖  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  กําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ 

คนเข้าเมืองไว้แล้ว  นั้น 

สมควรกําหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติม  เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เร่ือง   

การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ  ลงวันที่  

๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมือง  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ

คนเข้าเมืองเชียงคาน  ลําดับที่  ๓๖  และด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก  ลําดับที่  ๕๐  ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและ

กําหนดให้บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองสุโขทัย  สถานที่ตั้งและช่องทางอนุญาต

ของด่านตรวจคนเข้าเมืองสุโขทัย  เป็นลําดับที่  ๕๐/๑  และรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองอุตรดิตถ์  

สถานที่ตั้งและช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองอุตรดิตถ์  เป็นลําดับที่  ๕๑/๑  ในบัญชีรายชื่อ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางอนุญาต  ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  กําหนดที่ตั้งด่านตรวจ 

คนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

พาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง   

ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



บัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางอนุญาต 

ล าดับ ช่ือด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานที่ตัง้ ช่องทางอนุญาต 

๓๖ เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน  
จงัหวดัเลย 

๑. บริเวณเขตทา่เรือตามชายฝ่ังแม่น า้โขง 

๒. บริเวณเขตทา่อากาศยานเลย 

๕๐ ตาก อ าเภอแมส่อด  
จงัหวดัตาก 

๑. เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดน
ถงึท่ีตัง้ดา่นตรวจคนเข้าเมืองตาก 

๒. บริเวณเขตทา่เรือตามชายฝ่ังแม่น า้เมย 

๓. บริเวณเขตทา่กาศยานแมส่อด 

๕๐/๑ สโุขทยั อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสโุขทยั 

บริเวณเขตทา่อากาศยานสโุขทยั 

๕๑/๑ อตุรดิตถ์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถงึ
ท่ีตัง้ดา่นตรวจคนเข้าเมืองอตุรดิตถ์  

 



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดทีต่ั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

และก าหนดใหบุ้คคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจ   
ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที ่ ๔) 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง  
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง  
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน 
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  2)   
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคล 
หรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  
(ฉบับที่  3)  ลงวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  ก าหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาต  
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว  นั้น 

สมควรก าหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ิมเติม  เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗   
เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพิ่มเติมรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาต
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์  เป็นล าดับที่   43/๑  ตามบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง   
และช่องทางอนุญาตท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง  
และช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



หรือออกไปนอกราชอาณาจักร  ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



 
 

บัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง  และช่องทางอนุญาต 
 

ล าดับ ชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานที่ตั้ง ช่องทางอนุญาต 
43/1 บุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดน        
    ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์ 
2. บริเวณเขตท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
 

 
 



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดทีต่ั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

และก าหนดใหบุ้คคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจ 
ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที ่ ๕) 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง  
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน 
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่   
๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง 
และช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้า 
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง  (ฉบับที่  2)  
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง
และช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะ 
ที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  
(ฉบับที่  3)  ลงวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดทีต่ัง้
ด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้ 
บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  4)  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561  ก าหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง   
และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว  นั้น 

สมควรก าหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ิมเติม   
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเขา้เมอืง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗   
เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพ่ิมเติมรายชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองพะเยา  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาต  
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองพะเยา  เป็นล าดับที่  54/๑  ตามบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง   
และช่องทางอนุญาตท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒



และช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะ 
ที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง   
ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒



 

 
 
 
 

บัญชีรายช่ือด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทางอนุญาต   
 

ล ำดับ ชื่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง สถำนที่ตั้ง ช่องทำงอนุญำต 

54/๑ พะเยำ อ ำเภอภูซำง 
จังหวัดพะเยำ 

เส้นทำงคมนำคมทำงบกจำกพรมแดน   
ถึงท่ีตั้งด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองพะเยำ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดทีต่ั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

และก าหนดใหบุ้คคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจ   
ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที ่ ๖) 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง  
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน 
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง  
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาใน 
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  (ฉบับที่  2)   
ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจ  
คนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะ 
ที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง   
(ฉบับที่  3)  ลงวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้ง  
ด่านตรวจคนเขา้เมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  และก าหนดให้บคุคล
หรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  
(ฉบับที่  4)  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนด
ที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  และก าหนดให้บุคคล
หรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  
(ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดชื่อ  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของดา่น
ตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว  นั้น 

สมควรก าหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไข
เพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง  สถานที่ตั้ง  และช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองชุมพร  ล าดับที่  72  ตามบัญชีรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง  และช่องทางอนุญาต  
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาใน  
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ลงวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.  2556  และให้ใช้ความ  
ตามบัญชีชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง  และช่องทางอนุญาตท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



 
บัญชีรายช่ือด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่องทางอนุญาต   

 

ล ำดับ ชื่อด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง สถำนที่ตั้ง ช่องทำงอนุญำต 

72. ชุมพร อ ำเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

1. บริเวณเขตท่ำเรือปำกน้ ำชุมพร 
2. บริเวณเขตท่ำเรือปำกน้ ำหลังสวน 
3. บริเวณเขตท่ำอำกำศยำนชุมพร 
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