
ลักษณะที่ ๓๔ 
การตรวจคนเข้าเมือง 

บทที่ ๑ 
ความเบื้องต้น 

------------------------- 
 
เนื่องด้วยมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายออกตามความใน มาตรา ๕             

แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  ออกประกาศใช้แล้ว และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง        
พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗  กับบรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอ่ืนใน
ส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ .๒๕๒๒ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ                 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แทน  

กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางระเบียบเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นใหม่  เพ่ือให้เป็นไป           
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ตลอดทั้งประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และแพทย์ตรวจ           
คนเข้าเมือง เพ่ือให้การได้เป็นไปโดยถูกต้องตามบทกฎหมาย 

ส่วนข้อความใดในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ที่เกี่ยวโยงถึงกันแต่ไม่ได้น ามาบัญญัติ            
ไว้ในระเบียบนี้  ก็จักต้องปฏิบัติไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ นั้น ทุกประการ 

ข้อ ๑ ค าจ ากัดความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ.๒๕๒๒ ที่ควรต้องทราบไว้             
เป็นทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

"คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย 
"พาหนะ" หมายความว่า ยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจน าบุคคลจาก      

ที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง 
"เจ้าของพาหนะ" หมายความรวมถึงตัวแทน เจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า ผู้ครอบครองหรือ

ตัวแทนผู้ครองครองพาหนะแล้วแต่กรณี 
"ผู้ควบคุมพาหนะ" หมายความว่า นายเรือ หรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
"คนประจ าพาหนะ" หมายความว่า ผู้ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าหรือท างานประจ าพาหนะ

และเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไม่มี
คนประจ าพาหนะ 

"คนโดยสาร" หมายความว่า ผู้ซึ่งเดินทางโดยพาหนะไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกจากผู้ควบคุม
พาหนะและคนประจ าพาหนะ  

"คนเข้าเมือง" หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
"แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง" หมายความว่า แพทย์ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
 



 
 
"เจ้าบ้าน" หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของผู้เช่าหรือ

ฐานะอ่ืนใด ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ 
"เคหสถาน" หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่

อาศัย และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ตามประมวล
กฎหมายอาญา 

"โรงแรม" หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจ้างส าหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

"ผู้จัดการโรงแรม" หมายความว่า บุคคลผู้ควบคุม หรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ พิจารณาคนเข้าเมือง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการ               

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมต ารวจ 
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

ข้อ ๒ พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้ก าหนดถึงประเภทของคนต่างด้าว  ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
ไว้เป็น  ๒ ประเภท คือ 

๒.๑ ประเภทเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
๒.๒ ประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  เช่น  เข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ทางทูต

หรือกงสุล หรือการท่องเที่ยว หรือการเล่นกีฬา ฯลฯ แล้วจะกลับไป เป็นต้น 

๒ 



บทที่ ๒ 
หนังสือเดินทาง 

------------------------- 
ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร        

ใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ และต้องรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
ไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการตรวจลงตรา
ส าหรับคนต่างด้าวบางประเภท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง คนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้
โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 

๒.๑ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะทางน้ าหรือทางอากาศ ซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายัง
ท่าสถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร แล้วกลับออกไป 

๒.๒ คนสัญชาติของประเทศซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย  เดินทางข้ามพรมแดน    
ไปมาชั่วคราวโดยปกติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศนั้น 

๒.๓ คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอด เพียงแต่ผ่านอาณาเขต
ประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น ๆ และรวมตลอด
ถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั้นด้วย 

ข้อ ๒  หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ต้องมีลักษณะดังนี้ คือ                 
๒.๑ ออกให้โดยรัฐบาลของประเทศท่ีผู้ถือสังกัดอยู่  
๒.๒ ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล อาชีพ ต าหนิรูปพรรณและรูปถ่ายของผู้ถือ 
๒.๓ มีข้อความระบุให้ผู้ถือใช้หนังสือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้หรือระบุให้ใช้

เดินทางได้เป็นการทั่วไปและไม่มีข้อความห้ามมิใช้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
๒.๔ ต้องเป็นหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้สมบูรณ์ขณะที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 

ข้อ ๓  หนังสือเดินทางแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ   
๓.๑ หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) 
๓.๒ หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport Service Passport, Passport De Service 

or Passport De Charge De Mission) 
๓.๓ หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 
๓.๔ หนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Passport)  
๓.๕ หนังสือเดินทางหมู่ (Collective Passport) 

ข้อ ๔ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือระหว่างประเทศให้ใช้เดินทางได้มี   
หลายชนิด เช่น  

๔.๑ Certificate of Identity 
๔.๒ Form of Affidavit to be used in lieu of a Passport  
๔.๓ Emergency Certificate 
๔.๔ Form of Affirmation 
๔.๕ Laissez Passer 
๔.๖ Certification de Depart 
๔.๗ Seaman’s Discharge Book ใช้ได้เฉพาะยังมีหน้าที่ประจ าเรือ ฯลฯ 

๓ 



 

บทที่ ๓ 
การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) 

------------------------- 
ข้อ ๑ การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ตามมาตรา ๑๒(๑) แห่ง

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มี ๗ ประเภท คือ 
๑.๑ ประเภททูต 
๑.๒ ประเภทราชการ    
๑.๓ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
๑.๔ ประเภทนักท่องเที่ยว 
๑.๕ ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
๑.๖ ประเภทคนเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ 
๑.๗ ประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

เป็นรายปี 
ข้อ ๒  การตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

๒.๑ การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือ
เดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต ขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ทางการทูตหรือกงสุล หรือเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ทางราชการตามมาตรา ๓๔(๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ           
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย โดยต้องมีหนังสือขอจากกระทรวงการต่างประเทศ 
สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางราชการดังกล่าว หรือหนังสือเดินทางขอจากองค์การหรือ
หน่วยงานสหประชาชาติประกอบด้วย 

๒.๒ การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือ
หนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการ ขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการตามมาตรา ๓๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทย โดยต้องมีหนังสือขอจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ถือหนังสือ
เดินทางราชการดังกล่าว หรือหนังสือขอจากองค์การหรือหน่วยงานสหประชาชาติประกอบด้วย 

๒.๓ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  ขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔
(๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๐) (๑๑)  (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒          
ต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 

๒.๔ การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทาง ขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการท่องเที่ยวตามมาตรา ๓๔(๓) แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 

๒.๕ การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) ให้ผู้ถือหนังสือ
เดินทาง ขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๔(๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อสถานทูตสถานกงสุลไทย 

 
 

๔ 



 
 
๒.๖ การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) ให้ผู้ถือ

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจะเข้ามามีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทย การตรวจลงตราประเภทนี้ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศจะตรวจลงตราให้แก่       
คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามามีภูมิล าเนาประจ าอยู่ในประเทศไทยภายใต้บังคับแห่งอัตราคนเข้าเมืองที่ประกาศ
ก าหนดเป็นปี ๆ ก่อนที่จะตรวจลงตราประเภทนี้แก่คนต่างด้าวรายใด สถานทูตหรือสถานกงสุลที่รับค าร้องขอ   
ตรวจลงตราจะต้องแจ้งให้กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาก่อน โดยแจ้งชื่อหนังสือเดินทางของผู้ร้องขอ และผู้รับรอง
ในประเทศไทยมาให้ทราบด้วย        

๒.๗ การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางขอรับการตรวจลงตราเพ่ือกลับ
เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง โดยต้องมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่        
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีกตามมาตรา ๕๐           
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เรียบร้อยประกอบด้วย    

ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอ านาจตรวจลงตราตามข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔ และ 
๒.๕ ได้ ส่วนการตรวจลงตราตามข้อ ๒.๖ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยจะตรวจลงตราให้ได้ก็ต่อเมื่อคนต่างด้าวผู้นั้น
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้แล้ว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอ านาจตรวจลงตราตามข้อ ๒.๗ ได ้         

ส าหรับการตรวจลงตราให้แก่บุคคลของประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือประเทศบริวาร     
หากเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ สถานทูต สถานกงสุลไทย สามารถตรวจลงตราให้ได้
ทันทีเมื่อได้รับหนังสือราชการของประเทศนั้น ร้องขอ  แต่ถ้าเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ประจ าเป็นระยะเวลานาน  
สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ได้รับค าร้องจะต้องแจ้งมาให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาอนุมัติก่อนทุกราย      
ส่วนผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเภทอ่ืน สถานทูต สถานกงสุลไทยจะต้องแจ้งมาให้  กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
ก่อน และจะต้องให้มีผู้รับรองในประเทศไทยด้วย เว้นแต่กรณีจะเข้ามาติดต่อกับส่วนราชการหรือเอกชน โดยมี     
ส่วนราชการรับรองหรือสนับสนุนไม่ต้องให้มีผู้รับรอง 

ข้อ ๓  การยกเว้นการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้

๓.๑ ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศท่ีรัฐบาลของประเทศนั้นได้ท าความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย
ให้ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา 

๓.๒ ผู้ถือหนังสือเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ให้ได้รับ
ยกเว้นการตรวจลงตรา 

ข้อ ๔ คนต่างต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔(๑๕)             
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ จะต้องเข้ามาเพ่ือการดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๓๔(๑) (๒) (๕) (๖) 
(๗) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
หรือบุตร ของบุคคลดังกล่าว หรือคนรับใช้ส่วนตัว ตามมาตรา๑๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒     

   

๕ 



      

 
๔.๒ การให้ความอุปการะหรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร โดยเป็นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว 
๔.๓ การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การกุศลสาธารณะ 

ข้อ ๕ การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกของคนต่างด้าว (Re- Entry Permit)  
๕.๑ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วหากมีความ

ประสงค์จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกจะต้องยื่นค าร้องตามแบบ ตม. ๘ 
ต่อแผนกควบคุมอัตราคนเข้าเมืองด้วยตนเองพร้อมด้วย 

๕.๑.๑ รูปถ่ายขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จ านวน ๑ รปู 
๕.๑.๒ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๕.๑.๓ ค่าธรรมเนียมคนหนึ่งครั้งละ ๓๐๐ บาท ส าหรับการยื่นค าร้องขอครั้งเดียว แต่ถ้า

ขอรับ (Re- Entry Permit) ชนิดใช้ได้หลายครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามจ านวนครั้งที่ขอ และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ 

๕.๒  แผนกควบคุมอัตราคนเข้าเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวแล้วจะขอเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีก (Re- Entry Permit) ให้ตรวจสอบหลักฐานและถือปฏิบัติดังนี้ 

๕.๒.๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจะต้องได้รับการตรวจลงตรา
และยังมีอายุใช้ได้สมบูรณ์อยู่ 

๕.๒.๒ ได้ผ่านการตรวจและประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามประเภทของการตรวจลงตราที่ได้รับมาโดยถูกต้องและ
เรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๓ ยังมีระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเหลืออยู่อีก 
๕.๓ ตราที่จะใช้ประทับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว         

ที่เก่ียวกับการอนุญาตนั้น ให้ใช้ตราดังต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

๕.๔  ผู้ก ากับการ ๑ เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตในค าร้องขอของคนต่างด้าวและให้สารวัตรแผนก
ควบคุมอัตราคนเข้าเมืองหรือรองผู้ก ากับการ ๑ เป็นผู้ลงนามในตรา (Re-entry Permit) และประทับตราประจ า
ต าแหน่งไว้เป็นส าคัญด้วย 
 

๖ 



 

 

ข้อ ๖ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่ เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเท่าก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม  ได้อยู่ครบก าหนดอนุญาตแล้ว  หากประสงค์จะยื่นค าขอ
อยู่ต่อ  ให้ยื่นขออยู่ต่อได้ในประเภทของการตรวจลงตราที่เคยได้รับมาแต่เดิม 

ข้อ ๗  การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนดจ านวนคนต่างด้าว  ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นรายปี (NON-QUOTA  IMMIGRANT VISA) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางยื่นค าร้องขอรับการ         
ตรวจลงตรา  ดังนี้.- 

๗.๑  สถานที่ยื่นค าร้องขอรับการตรวจลงตรา 
๗.๑.๑ ในส่วนกลาง ให้ยื่นค าร้องต่อแผนกตรวจสอบออกใบส าคัญ กองก ากับการ ๑     

กองตรวจคนเข้าเมือง 
๗.๑.๒ ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจ

คนเข้าเมืองจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอ าเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองต าบล 
แล้วแต่กรณี 

๗.๒ แบบพิมพ์ และหลักฐานการขอรับการตรวจลงตรา 
๗.๒.๑ แบบพิมพ์ค าร้องขอรับการตรวจลงตราให้ใช้แบบแบบพิมพ์ค าร้องตามแบบ ตม.๒๒  

ปิดรูปถ่ายผู้ขอขนาด ๔ X ๖ เซนติเมตร จ านวน ๑ รูป ในกรณีหนังสือเดินทางมีบุตรร่วมอยู่ด้วยให้หมายเหตุชื่อบุตร      
ผู้ร่วมเดินทางไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๗.๒.๒ หลักฐานการขอรับการตรวจลงตรา   ผู้ขอรับการตรวจลงตราจะต้องมีหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางท่ีถูกต้องและยังมีอายุใช้สมบูรณ์อยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีใบส าคัญ
ถิ่นที่อยู่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเข้ามาอีกตามมาตรา ๕๐ 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เรียบร้อยแล้ว  และสลักหนังสือแจ้งออกยังมีอายุใช้ได้อยู่ 

๗.๓  ผู้มีอ านาจอนุญาต 
๗.๓.๑  ในส่วนกลาง  ให้ผู้ก ากับการ ๑  หรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการ

แทนเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตในค าร้องขอรับการตรวจลงตราของคนต่างด้าว และเมื่อผู้ก ากับการ ๑ หรือผู้รักษา
ราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนอนุญาตแล้ว ให้สารวัตรแผนกตรวจสอบออกใบส าคัญหรือรองผู้ก ากับการ ๑ 
เป็นผู้ลงนาม      ในตรา (NON-QUOTA  IMMIGRANT VISA) และประทับตราต าแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็น
ส าคัญด้วย 

๗.๓.๒ ในส่วนภูมิภาค  ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ หรือหัวหน้า
ด่านที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตในค าร้องขอรับการตรวจ
ลงตราของคนต่างด้าว  ลงนามในตรา (NON–QUOTA IMMIGRANT VISA) และประทับตราต าแหน่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไว้เป็นส าคัญเช่นเดียวกับการปฏิบัติในส่วนกลาง 

๗.๔   ตราที่ประทับ  
๗.๔.๑   ส าหรับตรา (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA) ที่ใช้ประทับในหนังสือเดินทาง

หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว ให้ใช้ตราดังต่อไปนี้ 
 

 
 

๗ 



 
 

 

 

 

 

 

 

๗.๕ อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมคนหนึ่งครั้งละ ๓๐๐ บาท ส าหรับการยื่นค าร้องขอ  
ครั้งเดียว แต่ถ้าขอรับ (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA) ชนิดใช้ได้หลายครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมตาม
จ านวนครั้งที่ขอ 

๗.๖  การปฏิบัติอ่ืนๆ 
๗.๖.๑ ก าหนดระยะเวลาการใช้การตรวจลงตราประเภทนี้   ให้ก าหนดใช้เท่ากับ

ก าหนดเวลาอนุญาตในรายการสลักหลังแจ้งออกครั้งสุดท้าย  และไม่เกินก าหนดอายุการใช้ของหนังสือเดินทาง      
๗.๖.๒ ในกรณีที่คนต่างด้าว ซึ่ งมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักร และกลับเข้ามาอีก โดยมิได้ขอรับการตรวจลงตรา NON-QUOTA  IMMIGRANT VISA  ในหนังสือ
เดินทางแต่อย่างใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบนัดให้ คนต่างด้าวไปรายงานตัวที่ แผนกตรวจสอบออกใบส าคัญ
หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอ าเภอ หรือด่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองต าบล แล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า และให้แผนกตรวจสอบออกใบส าคัญ หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอ าเภอ หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองต าบลจัดการให้คนต่างด้าว  
ผู้นั้นยื่นค าร้องขอรับการตรวจลงตราประเภท NON-QUOTA IMMIGRANT VISA ย้อนหลังโดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ  และเมื่อได้ตรวจลงตราให้แล้ว ให้ขีดคร่อมโดยให้ใช้ค าว่า “ ใช้แล้ว ” แล้วปล่อยตัวเป็น
ผู้เข้ามาในราชอาณาจักรมีเอกสารสมบูรณ์ต่อไป 

ข้อ ๘  การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
๘.๑ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หมายถึง การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้แก่คนต่างด้าวจากประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือประเภท
คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) แล้วแต่กรณี ให้เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 

๘.๒ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวหรือประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร หากมีความประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราตามแบบแนบท้ายค าสั่งนี้ พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การยื่นค าขอตามวรรคแรก ให้ยื่นก่อนระยะเวลาการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

๘ 



 
 

 

๘.๓ ให้ งาน ๓ กองก ากับการ ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ มีหน้าที่และรับผิดชอบด าเนินการ
รับค าขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราตลอดจนพิจารณาด าเนินการรวบรวมหลักฐานตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘.๒ 
เสนอผู้มีอ านาจอนุญาตตามข้อ ๘.๔ สั่งการภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่รับค าขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

เฉพาะกรณีการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพ่ือประกอบธุรกิจ ให้ประสานงาน
กับกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน หรือตรวจสอบหลักเกณฑ์การอนุญาตการขอรับใบอนุญาตท างานตามที่
กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางานก าหนดไว้เสียก่อน 

ในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นค าขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ก่อนการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นได้ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง ให้คนต่างด้าวนั้นยื่นค าขออนุญาตเพ่ืออยู่ต่อใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวอีกส่วนหนึ่งด้วย 

๘.๔ ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 

๘.๕ เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘.๔ พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท    
การตรวจลงตราให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘.๓ ปฏิบัติดังนี้ 

๘.๕.๑ ประทับตรา “NON-IMMIGRANT VISA” ตามที่ก าหนดในข้อ ๘.๖ ลงในหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยให้สารวัตรงาน ๓ กองก ากับการ ๑ กองตรวจคน   
เข้าเมือง ๑ หรือผู้รักษาราชการแทน หรือรองสารวัตรผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(Immigration officer) ในตราและประทับตราประจ าส่วนราชการพร้อมกับลงวันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

๘.๕.๒ ท าเครื่องหมายขีดคร่อมส่วนบนของตรา “NON-IMMIGRANT VISA” ตามที่
ก าหนดในข้อ ๖ และประทับตรา “USED” ไว้ในช่องที่ขีดคร่อม พร้อมกับลงวันที่ได้รับอนุญาตไว้ใต้เครื่องหมายขีด
คร่อมนั้น 

๘.๕.๓ บันทึกหมายเหตุว่า “ผู้นี้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตาม
ค าสั่ง สตม.ลงวันที่………………”  โดยให้ สารวัตรงาน ๓ กองก ากับการ ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ หรือผู้รักษา
ราชการแทน หรือรองสารวัตรผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามก ากับไว้ พร้อมกับบันทึกวัน เดือน ปี ที่ได้หมายเหตุไว้เป็น
หลักฐาน 

๘.๖ ตราที่จะใช้ประทับในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
ให้ใช้ตราตามแบบที่ก าหนดนี้ และให้เรียกตรา “NON-IMMIGRANT VISA” มีขนาดกว้าง ๕.๕ ซ.ม. และยาว ๗ ซ.ม. 
และตรา “STAY  PERMIT” มีขนาดกว้าง ๒.๕   ซ.ม. และยาว ๔  ซ.ม. ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

๙ 



 
 
 
 

ตรา NON-IMMIGRANT VISA 
 
 
 
 

 
 
 
 
              

 

 

 

 

 

 

 ๘.๗ แบบค าขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา “Application  for Change of Visa” ให้ใช้
ตามแบบ ตม.๘๖ ท้ายระเบียบนี้ 

NON-IMMIGRANT VISA 

 
IMMIGRATION  

BUREAU 
THAILAND 

NO......................./…………...… 

Category................................ 

This visa must be utilized 

On the date of its issuance 

(Singed)…………………….… 

Immigration officer 

Date……………….. 

 

ตรา STAY PERMIT 

IMMIGRATION BUREAU 
SUB DIV.๑  IMM.DIV.๑ 

ADMITTED……..………… 
UNTIL…….…..….…..……. 
SIGNED…………….…….... 

๑๐ 



บทที ่๔ 
การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 

------------------------- 
 

ข้อ ๑  คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑.๑ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีภายในก าหนด

จ านวน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
๑.๒ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนอกก าหนดจ านวน           

ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
ข้อ ๒ ประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีนั้น    

กองตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่จัดท าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน
จ านวนไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ มิให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี และส าหรับ          
คนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี    

เพ่ือประโยชน์แห่งการก าหนดจ านวนคนต่างด้าวบรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกัน 
หรือแต่ละอาณาจักร ซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง 

ข้อ ๓ คนต่างด้าวผู้มีสิทธิยื่นค าขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร คือ 
๓.๑ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ

เดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว
ระยะยาวติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี แต่ถ้าน้อยกว่า ๓ ปี คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองอาจอนุญาตให้ยื่น  
ค าขอเป็นเฉพาะรายได้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

๓.๒ ผู้ที่ได้ยื่นค าขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(Immigrant Visa)จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

ข้อ ๔ การปฏิบัติในการรับค าขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
๔.๑ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์จะมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอตามแบบ (ตม.๙) โดยให้เสียค่าธรรมเนียมหนึ่งพันบาท พร้อมด้วยรูปถ่าย   
๔ x ๖ เซนติเมตร จ านวน ๑ รูป 

๔.๒ แผนกควบคุมอัตราคนเข้าเมือง กองก ากับการ ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง  ด่านตรวจ  
คนเข้าเมืองจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอ าเภอ และด่านตรวจคนเข้าเมือง
ต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ในการรับค าร้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวตามมาตรา ๔๕                  
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

๔.๓ ตราที่จะใช้ประทับในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวในการรับค าร้องตามข้อ ๔.๒             
ใช้ตราประทับดังนี้ 
  
 
 

APPLICATION FOR RESIDENT STATUS 
IS UNDER THE CONSIDERATION OF  
THE IMMIGRATION COMMISSION AND  
EXTENSION OF STAY IS PERMITTED 
 

UP TO……………………………………….……. 
 
 

SINGED………………………..…………… 
IMMIGRATION OFFICER 

 

………..………..………. 

 

๑๑ 



 
 
และอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่รอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ในครั้งแรก มีก าหนด 
๙๐ วัน แต่หากในขณะที่มายื่นค าขอ ถ้าคนต่างด้าวนั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวระยะยาวไว้แล้ว ก็ให้อนุญาต
อยู่รอฟังผลจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

๔.๔ เมื่อคนต่างด้าวอยู่ครบก าหนดตามข้อ ๔.๓ แล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ให้คนต่างด้าวนั้ นยื่นค าขออยู่ต่อตามแบบ (ตม.๒๕) ส าหรับตราที่จะ          
ใช้ประทับในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวเกี่ยวกับการขออยู่ต่อใช้ตราประทับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
และอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่รอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ได้ครั้งละ ๖๐ วัน  
การยื่นค าร้องขออยู่ต่อกรณีนี้ผู้ยื่นค าร้องขอไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

๔.๕ อ านาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่รอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้าเมือง ตามข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ ในส่วนกลางสารวัตรแผนกควบคุมอัตรา คนเข้าเมืองเป็นผู้อนุญาต 
ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ หรือตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอ าเภอ 
หรือตรวจคนเข้าเมืองต าบลแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุญาต 

ข้อ ๕ ให้จัดท าบัญชีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามก าหนดจ านวน
คนต่างด้าวซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นรายปี (แบบ ตม.๒๖) ขึ้นไว้แต่ละสัญชาติ         
เพ่ือควบคุมคนต่างด้าวแต่ละสัญชาติที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นรายปีเป็นปี  ๆ ไป         
จะท าเป็นเล่มเดียว ส าหรับหลายสัญชาติหรือให้ได้ใช้หลายปีก็ได้ โดยให้ปรากฏรายละเอียดดังนี้ เลขที่         
(โควตาที่..............โดยอนุโลม) ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ พาหนะที่  เข้ามา วันเดือนปีที่เข้ามาจากที่ใด ผู้รับรองหรือ   
เข้ามาทางด่านใดหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เลขที่ วันเดือนปี ออกที่ใด รายการ      
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เลขที่ วันเดือนปี ที่ได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ เลขที่ วันเดือนปี ที่ใด ผู้ลงบัญชี สารวัตร
แผนก ผู้บังคับการ และหมายเหตุ 

ข้อ ๖ การมีถิ่นที่อยู่ประเภทนอกก าหนดจ านวน  ซึ่งรัฐมนตรีประกาศนั้นไม่จ ากัดจ านวน  แต่ให้
จัดท าบัญชีควบคุมขึ้นไว้เป็นปี ๆ แต่ละสัญชาติ  โดยให้ปรากฏตามข้อความรายละเอียดท านองเดียวกับบัญชีผู้
ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี 

ข้อ ๗ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวให้ลงบัญชีไว้
แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

๗.๑ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตอยู่ในต่างประเทศ  ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรผ่านทาง
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ให้ลงบัญชีไว้ตามประเภทดังกล่าวแล้วแต่กรณี  หากยังไม่มีรายละเอียดที่จะลง
ครบถ้วนตามรายการก็ให้ลงรายการที่จ าเป็นไว้ก่อน  เช่น ชื่อ ชื่อสกุล อายุ เมื่อได้ทราบรายละเอียดแล้วให้ลงให้ 

EXTENSION OF STAY IS PERMITTED 
UP TO…………………………………. 
SINGED……………………………… 

IMMIGRATION OFFICER 
………../………../………. 

๑๒ 



 
 

ครบถ้วนในภายหลัง  การลงบัญชีนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงบัญชีตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วเสนอให้เจ้าหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในบัญชีตรวจสอบลงชื่อก ากับไว้  และให้ประทับตราที่ก าหนดไว้ในเรื่องที่ใกล้กับค าสั่งอนุญาตให้คน
ต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ข้อความในตราประทับให้มีข้อความปรากฏชื่อ ชื่อสกุล ผู้ได้รับอนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สัญชาติ เลขที่ ปีที่ได้รับอนุญาตให้ผู้บังคับการหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนลงชื่อก ากับไว้  
แล้วรอเรื่องไว้ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และมารายงาน
ตัวขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่  ก็ให้โอนเรื่องพร้อมด้วยตัวคน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบส าคัญถิ่นที่
อยู่จัดการตามพิธีการต่อไป 

ในกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดินทางเข้ามาทางด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาค  และมีความประสงค์จะขอรับใบส าคัญถ่ินที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้เจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาค รายงานกองตรวจคนเข้าเมืองทราบ เพ่ือขอทราบเลขที่และขอ
อนุญาตออกใบส าคัญหรือด าเนินการตามพิธีการ  เมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองได้ทราบและตรวจสอบแล้ว ปรากฏ
ว่าคนต่างด้าวที่ได้เดินทางเข้ามาเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองนั้น ๆ ทราบเลขท่ีและอนุญาตให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบพิธีการได้ 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  อยู่ในราชอาณาจักรแล้วและ  
ยื่นค าขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  เมื่อได้รับค าสั่งอนุญาตแล้ว  ให้จัดการลงบัญชีตามประเภทแล้วแต่กรณี  
โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๗.๑ โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 บทที่ ๕ 
การประกัน 

------------------------- 
 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวต่อไปนี้ที่จะต้องจัดให้มีการประกันคือ 
๑.๑ คนต่างด้าวที่เป็นบุคคลต้องห้าม ซึ่งจะต้องจัดให้มีการประกันตามมาตรา ๑๙      

แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒    
๑.๒ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในฐานะคนประจ าพาหนะโดยใช้เอกสาร

การเดินทางท่ีถูกต้อง ในเมื่อมีการลดเพ่ิมหรือสับเปลี่ยนคนประจ าพาหนะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒    

๑.๓ คนต่างด้าวที่เป็นบุคคลต้องห้ามเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรที่ต้องมี
การประกันตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑.๔ คนต่างด้าวที่ต้องมีการประกันตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร โดยประกาศในราช      
กิจจานุเบกษา  

ข้อ ๒ การจัดให้มีการประกันนี้ ให้จัดท าตามแบบ ตม.๒๑ ก. หรือ ตม.๒๑ ข. แล้วแต่กรณี    
โดยให้จัดท าเป็นรายบุคคลปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท และให้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ลงวันเดือนปีให้สมบูรณ์     
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้        

ข้อ ๓ การกรอกข้อความในสัญญาประกัน ให้ใช้เขียนหรือพิมพ์ดีดก็ได้โดยให้กรอกข้อความให้
ครบถ้วน และลงชื่อผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ไว้ด้วย ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อความต้องเรียกเก็บ    
ค่าเขียนฉบับละ ๒ บาท น าส่งเป็นผลประโยชน์ การขีดฆ่าแก้ไขต้องให้ผู้กรอกข้อความในสัญญาลงชื่อก ากับ   
ทุกครั้งไป 

ข้อ ๔ การประกันนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจะให้ประกันโดยเชื่อหลักทรัพย์หรือวางเงินสด
หรือหนังสือค้ าประกันธนาคารเป็นหลักประกันก็ได้ ภายในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

๔.๑ ในกรณีที่ผู้ประกันเป็นองค์การที่รัฐบาลมีหุ้นส่วนอยู่ด้วย หรือธนาคารจะให้ประกัน
โดยเชื่อหลักฐานก็ได้  

๔.๒ ในกรณีอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวใน ๔.๑ ให้ผู้มีอ านาจในการให้ประกันใช้ดุลยพินิจ   
โดยจะวางเงินสดหรือเชื่อหลักฐานตามแต่จะเห็นสมควร  

ข้อ ๕ การประกันโดยวางเงินสด หรือหนังสือค้ าประกันธนาคาร ให้เรียกค่าประกันดังต่อไปนี้  
๕.๑ ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามข้อ ๑.๑ ให้เรียกค่าประกันไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒ ส าหรับคนต่างด้าวที่จะต้องจัดให้มีประกัน ตามข้อ ๑.๒ ให้เรียกค่าประกันไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ บาท   
๕.๓ ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็นคนต้องห้ามเพ่ือรอการส่งกลับตามข้อ ๑.๓ ให้เรียก         

ค่าประกันไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท   

๑๔ 



 
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งมีประกันอยู่แล้ว มีพฤติการณ์อันน่าสงสัยหรือส่อเจตนาที่จะประวิง
เวลาไม่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้กลับออกไปแล้วและไม่กลับ
ออกไป หรือผู้ประกันเองแสดงท่าทีหรือมีอุบายจะช่วยเหลือให้ลูกประกันของตนอยู่ในราชอาณาจักรโดยการ
ประวิงเวลาด้วยประการใดๆ ก็ดี ในกรณีท่ีเชื่อหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนเป็น  ให้วางเงินสดก็ได้ ในกรณีที่วางเงินสด
อยู่แล้ว จะเรียกค่าประกันให้สูงขึ้นอีกก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  

๖.๑ คนประจ าพาหนะในชั้นต้นได้มีการประกันโดยการวางเงินสด หากปรากฏภายหลังได้
ยื่นค าร้องขออยู่ชั่วคราวต่อไปอีกในกรณีจ าเป็น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะให้
อยู่ชั่วคราวต่อไป หรือแสดงท่าทีให้เห็นว่าเป็นการประวิงเวลา อาจไม่กลับออกไป หรือได้มีค าสั่งยกค าร้องแล้ว 
ได้ยื่นค าอุทธรณ์ ก็ให้เพิ่มประกันทุกครั้งที่ยื่นค าร้องในอัตราคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  

๖.๒ คนประจ าพาหนะในชั้นต้นได้มีประกันไว้โดยเชื่อหลักทรัพย์ (ไม่ใช่วางเงินสด) เมื่อยื่น
ค าร้องขออยู่ชั่วคราวต่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะให้อยู่ต่อไปอีก ทุกๆ  ครั้ง        
ที่มีการยื่นค าร้อง ซึ่งพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตหรือมีค าสั่งยกค าร้องแล้วยื่นค าร้องขออุทธรณ์ ก็ให้เพ่ิม
ประกันตาม  อัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖.๑  

ข้อ ๗ การประกันโดยเชื่อหลักฐาน (ไม่ต้องวางเงินสด) นั้น ให้ก าหนดเบี้ยปรับในอัตราธรรมดา
ส าหรับคนประจ าพาหนะไม่ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนบุคคลต้องห้ามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ไม่ต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 
และเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ให้ปรับครึ่งหนึ่งของอัตราผู้ใหญ่ 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจในการให้ประกันเห็นสมควรจะก าหนดอัตราให้สูงกว่าที่ก าหนดไว้นี้ก็ได้  
ข้อ ๘ เงินสดที่วางประกันในชั้นต้นก็ดี หรือเงินสดที่วางในภายหลังก็ดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก

ใบรับเงินให้ผู้ประกัน และในกรณีที่วางเงินสดเพ่ิมนั้น ให้หมายเหตุในสัญญาที่ท าไว้ โดยแสดงให้เห็นว่า         
ได้วางเงินสดไว้เป็นหลักประกัน รวมยอดเงินเป็นเท่าใดและให้คู่สัญญาลงชื่อก ากับไว้ พร้อมด้วยพยานบุคคล
เป็นหลักฐาน  

ข้อ ๙ เงินสดที่วางประกันให้น าส่งเป็นประเภทเงินฝาก เมื่อหมดข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว        
ให้ผู้ประกันร้องขอถอนเงินประกันคืน เมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้วางเงินประกันข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้วให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีจ่ายเงินค่าประกันคืนแก่ผู้วางเงินประกันโดยเร็ว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๕ 



บทท่ี 6  

การตรวจบุคคลและพาหนะท่ัวไป 
(“บทที 6” ทัง้บท แก้ไขโดย ระเบียบกรมตํารวจ ว่าด้วยการตรวจบุคคลและพาหนะทั่วไป (ฉบับที ่2) พ.ศ.2538 ลง 11 ต.ค. 38) 

หมวด 1  

บทท่ัวไป 

  ข้อ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวง ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ารับคนโดยสารเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่พาหนะนั้นได้ใช้ใน
ราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแล้ว  

  ข้อ 2 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจตามข้อ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจบุคคลและพาหนะ    
ทัง้ปวงทีจ่ะออกไปหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะรับคนโดยสารออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ พาหนะ
นั้นได้ใช้ในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแล้ว  

  ข้อ 3 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กําหนดหน้าที่ให้บุคคลและผู้ควบคุมพาหนะที่นํา  
คนโดยสารเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องเข้าหรือออกตามช่องทางที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

  ข้อ 4 บุคคลหรือพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ 3 ต้องผ่าน       
การตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตามช่องทางท่ีรัฐมนตรีประกาศ  

  ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งกําหนดวัน และเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึงหรือออกจาก
ท่า สถานี หรือตําบลในราชอาณาจักร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งควบคุมท่า สถานี หรือ
ตําบลนั้น ๆ ก่อนที่พาหนะนั้นจะเข้ามาถึงหรือออกจากท่า สถานี หรือตําบล ภายในกําหนดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ประกาศไว้ตามแบบพิมพ์แบบ ตม.2  

  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามความในวรรคแรก ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะไปรายงานต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ใกล้ที่สุดกับเส้นทางที่ เข้ามา ภายหลังที่พาหนะนั้นเข้ามาถึง
ราชอาณาจักรโดยมิชักช้า 

  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพาหนะเข้ามาหรือออกไปตามความในวรรค 1 หรือ 2 แล้ว ให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่รีบไปทําการตรวจพาหนะนั้นให้ทันตามกําหนดวันและเวลาที่ได้รับแจ้งไว้นั้น  

  ข้อ 6 การตรวจตราตามปกติ ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเริม่ทําการตรวจพาหนะและคนโดยสาร  

/ให้ตรวจดู… 
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ให้ตรวจดูบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะที่ เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
ตามความในมาตรา 27 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เสียก่อนว่าได้แยกและกรอกข้อความตาม
รายการในบัญชีนั้นๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องเล็กน้อยและแสดงให้เห็นว่า มิได้มีเจตนาละเลยหรือฝ่าฝืน ก็
ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงทําการตรวจ ต่อไป  

  บัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะ ที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามวรรคแรกนั้น ให้ใช้แบบบัญชีดังต่อไปนี้ คือ  

   6.1 พาหนะทางอากาศ ให้ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะฯ (PASSENGER 
MANIFEST AND CREW MANIFEST) ตามแบบที่กําหนดในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนสากลขององค์การบิน 
พลเรือนสากล (INTERNATION CIVIL AVIATION ORGANIZATION) ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคี อยู่  

   6.2 พาหนะทางบก ให้ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะตามแบบ ตม.52 
หรือ ตม.53 แล้วแต่กรณี  

   6.3 พาหนะทางน้ํา ให้ยื่นบัญชีคนโดยสารและคนประจําพาหนะตามแบบ ตม.3/1 และ 
ตม.4/1 (PASSENGER LIST AND CREW LIST)  

  ข้อ 7 คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มีหน้าที่ต้องรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจําเส้นทางนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรายการเกี่ยวกับคนต่างด้าวลงในบัญชี      
คนโดยสาร แบบบัญชี ตม.52 หรือ ตม.53 เฉพาะทีเ่ดินทางเข้ามาทางรถยนต์หรือทางเท้า แล้วแต่กรณี  

  ข้อ 8 คนต่างด้าวทุกคนรวมทัง้คนสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะ โดยสาร
พาหนะประเภทใดหรือเดินเท้าเข้ามา มีหน้าที่ต้องกรอกรายการในบัตร ตม.6 (ARRIVAL CARD) คนละ 1 ฉบับ    
ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทน
ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่ (ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว) ของตนแล้วแต่กรณีเพ่ือ
ทําการตรวจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรายการในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสําคัญถิ่นที่
อยู่หรือใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่  เมื่อเห็นว่าถูกต้อง และแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจโรคแล้วไม่ปรากฏมี         
โรคต้องห้ามเข้าเมืองข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราหรือติดแผ่นปะ
(Sticker)ตราขาเข้า ตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ 10 ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือใน
ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่หรือใบแทนใบสําคัญถิ่นทีอ่ยู่ แล้วให้คืนหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสําคัญ
ถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ให้แก่ผู้ถือไปและให้ประทับตราขาเข้าในบัตร ตม.6(ARRIVAL CARD) ที่เก็บไว้
ด้วย 

  สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งผ่านการตรวจจากเครื่องตรวจหนังสือเดินทาง
อัตโนมัติแล้ว ให้ยื่นบัตร ตม.6(ARRIVAL CARD)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องประทับตราหรือ 

/ติดแผ่นปะ… 
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ติดแผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้าในหนังสือเดินทาง และไม่ต้องประทับตราขาเข้าในบัตรตม.6(ARRIVAL CARD) 

  ข้อ 9 การตรวจบัตร ตม.6 (ARRIVAL CARD) สําหรับผู้โดยสารมิให้ใช้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  

   9.1 ผู้ถือบัตรอนุญาตผ่านแดน (BORDER PASS) ที่ออกให้ตามความในมาตรา 13 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  

   9.2 คนโดยสารรถไฟผ่านแดนถือตั๋วทอดเดียวตลอด เพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทย 
ออกไปนอกราชอาณาจักร ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศนั้น รวมทั้งผู้ควบคุมและ คนประจํา
พาหนะรถไฟนัน้ๆ ด้วย 

    9.3 ผู้โดยสารเครื่องบินหรือเรือซึ่งเพียงแวะท่าอากาศยานนานาชาติหรือท่าเรือภายใน 
ประเทศแล้วผ่านออกไปกับเครื่องบินหรือเรือลําเดียวกัน  

  ข้อ 10 การตรวจคนโดยสารประเภทต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักรให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาต โดยประทับตราหรือติดแผ่นปะ(Sticker)ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

   10.1 ตราตรวจหนังสือเดินทางชนิดตราประทับ 

    10.1.1 ตราขาเข้า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 
เซนติเมตร เส้นขอบตราใช้เป็นตัวเลขแทนโดยรอบท้ัง 4 ด้าน และใช้อักษรนําหน้า ดังต่อไปนี้ 

     (1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ใช้อักษร A หน้าตัวเลข
     (2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ ใช้อักษร W หน้าตัวเลข 
     (3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้อักษร S หน้า
ตัวเลข และให้ใช้ชื่อด่าน “SUVARNABHUMI AIRPORT THAILAND”                 
     (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองนอกเหนือจาก (1) , (๒) และ (๓) ใช้อักษร B 
หน้าตัวเลขและ ให้ใช้ชื่อด่านของแต่ละด่านด้วย เช่น “PHUKET AIRPORT THAILAND”   
     สําหรับในช่อง VISA CLASS ถ้าเป็นคนไทยให้เขียนคําว่า “คนไทย” ถ้า
เป็นคนต่างด้าวมีถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยให้เขียนคําว่า “คนภายใน” ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

(ก) ตัวอย่างตราขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
 

 

 

/(ข)ตัวอย่าง... 
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(ข) ตัวอย่างตราขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ 
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 (ค) ตัวอย่างตราขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
 
 
 

                                            (ง) ตัวอย่างตราขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองนอกเหนือจาก (1) (2)   
และ (3) 

 

 
 
 

   10.1.2 ตราขาออก มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมขอบด้านล่าง ยาว 5 เซนติเมตร       
ด้านเฉียงยาว 3.5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ด้าน เส้นขอบตราใช้เป็นตัวเลขรหัสแทนโดยรอบทั้ง 3 ด้าน เช่นเดียวกับตรา  
ขาเข้าโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีคําว่า “IMMIGRATION”และ “BANGKOK THAILAND”
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ มีคําว่า “IMMIGRATION”และ “BANGKOK HARBOUR ”และด่านตรวจคน 
เข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีคําว่า “IMMIGRATION”และ “SUVARNABHUMI AIRPORT THAILAND”สําหรับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองทีม่ีทีต้ั่งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ให้ใช้ชื่อด่านของแต่ละด่านเช่น “PHUKET AIRPORT THAILAND”
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

     (1) ตัวอย่างตราขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 

 

 

/(๒)ตัวอย่าง... 
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     (2) ตัวอย่างตราขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ 

 

 

  

 (3) ตัวอย่างตราขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 (4) ตัวอย่างตราขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองนอกเหนือจาก (1) (2)   
และ (3) 

      

 

 10.2 ตราตรวจหนังสือเดินทางชนิดแผ่นปะ(Sticker) 

   10.2.1 ตราขาเข้า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5 
เซนติเมตร ด้านบนมีรูปครุฑ และตัวอักษรภาษาไทย “สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง”ภาษาอังกฤษ “IMMIGRATION 
BUREAU” ประกอบด้วยข้อมูลวันเดินทางเข้า วันหมดอายุ ประเภทการอนุญาต และระยะเวลาอนุญาต ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้  

 

 

 

/10.2.2 ตราขาออก… 
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   10.2.2 ตราขาออก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เซนติเมตร ยาว     
5 เซนติเมตร ด้านบนมีรูปครุฑ และตัวอักษรภาษาไทย “สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง”ภาษาอังกฤษ “IMMIGRATION 
BUREAU” ประกอบด้วยข้อมูลวันเดินทางเข้า วันหมดอายุ ประเภทการอนุญาต และระยะเวลาอนุญาต ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด 2  

ขัน้ตอนการตรวจคนโดยสารทีเ่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

  ข้อ 11 ขั้นตอนการตรวจคนโดยสารที่เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจ 
ตามลําดับดังต่อไปนี้ คือ  

   11.1 ตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือ     
ใบแทนใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่  

   11.2 การตรวจโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน         
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

   11.3 ตรวจคนต่างด้าว หากปรากฏว่าผู้ใดยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรค ก็ให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองทําการปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคนั้น  

   11.4 ตรวจบุคคลทีม่ีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 บัญญัติ
ไว้ 

   11.5 ตรวจและสังเกตพฤติการณ์ของบุคคลที่เข้ามาว่าจะเป็นคนที่เป็นภัยต่อสังคมหรือ 
เป็นคนทีน่่าจะก่อเหตุร้ายหรืออันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือราชอาณาจักรไทย  

 11.6 ตรวจและสังเกตพฤติการณ์ของบุคคลที่เข้ามาเพ่ือค้าประเวณี เพ่ือประกอบกิจที่ขัด
ต่อ ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือเพ่ือการค้าหญิงและเด็กหญิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง 
          /11.7 ตรวจและ… 
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   11.7 ตรวจและสังเกตพฤติการณ์ของบุคคลที่เข้ามาเพ่ือการค้ายาเสพติดให้โทษ หรือ  การ
ลักลอบหนีภาษีศุลกากร    

 11.8 ตรวจบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเงิน หรือปัจจัยในการยังชีพตามที่กําหนดไว้ในประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย  

   11.9 ตรวจบุคคลที่รัฐมนตรีมีคําสั่งมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามความในมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  

   11.10 ตรวจบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีกฎหมาย หรือระเบียบ 
การหรือคําสั่งของทางราชการสั่งให้ตรวจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวประเภทที่ทาง การสั่งให้
คอยตรวจโดยแยกเป็นสัญชาติ พร้อมด้วยให้มีรายการระบุว่าหากตรวจพบ ให้จัดการอย่างไร วัน เดือนปีที่พบเข้ามา 
และได้จัดการอย่างไรไว้ประจําด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งด้วย  

  ข้อ 12 การตรวจคนโดยสาร กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวผู้ใด 
ว่าเป็นคนต้องห้ามหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามพระราช บัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุม คนต่างด้าวนั้นไว้ใน
พาหนะหรือสถานที่ใดเพ่ือตรวจสอบก่อน หากมีลักษณะเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย ก็ให้มี
คําสั่งแจ้งเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะนํากลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

  ข้อ 13 คนต่างด้าวผู้ใด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาใน           
ราชอาณาจักรตามความในมาตรา 12 (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.2522 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะสั่งให้กักตัวผู้นั้นไว้ในพาหนะหรือสถานที่ใดเพ่ือดําเนินการสอบสวนต่อไป  

   “ข้อ 13 ทวิ หากคนต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความในมาตรา 12 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เป็นกรณีใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางปลอม 
หรือเป็นกรณีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกทําลายในระหว่างเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณีใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางปลอม ให้ยึดหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนั้นไว้ และออกเอกสารตามแบบ ตม. 84 ท้ายระเบียบนี้ ให้แก่คนต้องห้ามมิให้ 
เข้ามาในราชอาณาจักรนั้น แล้วดําเนินการตามข้อ 15 และข้อ 16 หรือข้อ 17 สําหรับหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางปลอมที่ยึดไว้ เมื่อดําเนินการตามกฎหมายเสร็จสินแล้ว ให้ส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของประเทศนั่น ๆ ต่อไป 

    (2) กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกทําลายในระหว่างเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

/ให้ออกเอกสาร… 
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 ให้ออกเอกสารตามแบบ ตม. 85 ท้ายระเบียบนี้ให้คนต่างด้าวนั้น แล้วดําเนินการตามข้อ 15 และข้อ 16 หรือ ข้อ 
17 ต่อไป” (“ข้อ 13 ทวิ” เพิ่มโดยระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ลง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2542) 

  ข้อ 14 คนต่างด้าวผู้ใดซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบว่าเป็นคนต้องห้ามมิให้    
เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4), (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พนักงานเจ้าหน้าที่มี 
อํานาจที่จะสั่งให้กักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ โรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกําหนดหรือสถานที่ใดก็ได้ ให้
แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองหมายเหตุในบัญชีคนโดยสารหรือบัญชีคนประจําพาหนะแล้วแต่กรณีว่า คนต่างด้าวนั้ นเป็น
โรคต้องห้ามประเภทใด แล้วลงลายมือชื่อวัน เดือน ปี ไว้ในบัญชีดังกล่าว 

   ข้อ 15 คนต่างด้าวผู้ใดทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
ให้แจ้งคําสั่งเป็นหนังสือตามแบบ ตม.35  ให้คนต่างด้าวนั้นๆ ทราบและให้ทําหลักฐานการรับทราบคําสั่งไว้ ถ้า     
คนต่างด้าวผู้นั้นไม่พอใจในคําสั่ง อาจยื่นคําอุทธรณ์ตามแบบ ตม. 11 ต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 22 ภายใน 48 ชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่ได้รับทราบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เป็นคนต่างด้าวต้องห้ามมิให้เข้ามา      
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (1) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ห้ามมิให้อุทธรณ์       
คนต่างด้าวผู้ใดยื่นคําอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีดังกล่าวในวรรคต้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รอการส่งตัวคนต่างด้าวนั้นๆ ไว้
จนกว่าจะมีคําสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น คําร้องขออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีดังกล่าว ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งหรือ 
งาน 1 (คนต้องห้าม) กองกํากับการ 5 กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี แล้วให้     
ผู้รับคําร้องรีบทําการสอบสวนสาเหตุที่ร้องขออุทธรณ์โดยเร็วเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้มีคําสั่งภายใน 
7 วัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีคําสั่งว่าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 12  

  ข้อ 16 คนต่างด้าวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตาม 
ความในข้อ 12 ให้จัดการควบคุมไว้ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบมีอํานาจสั่งการได้ก็ให้ส่งตัวกลับออกไปกับ
พาหนะทีน่ําเข้ามาโดยทําหนังสือมอบตัวแบบ ตม.34 ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้ และนําออกไปกับ
พาหนะทีน่ําเข้ามา  

  ข้อ 17 เมือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคําสั่งส่งกลับแล้วและคนต่างด้าวไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่รีบจัดการส่งคนต้องห้ามเข้าเมืองออกไปกับพาหนะที่นําเข้ามาทันทีหรือหากไม่อาจส่งกลับกับ
พาหนะทีน่ําเข้ามาได้ ก็ให้ส่งออกไปกับพาหนะอ่ืนโดยเร็ว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติในการส่งกลับกรณีไม่สามารถ
ออกไปกับพาหนะทีน่ําเข้ามาได้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่นําเข้ามาเป็นผู้เสีย ในกรณีคนต่างด้าวยื่นคํา
ร้องขออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ก็ให้รอการส่งกลับไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณาและคําสั่ งของรัฐมนตรี แล้ว
จัดการไปตามคําสั่งดังกล่าว กับให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะนําคนต่างด้าวและ
รับผิดชอบในการนําตัวคนต่างด้าวนั้นกลับมาตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รับทราบ
ไว้ด้วย 

/หมวด 3… 
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หมวด 3  

การตรวจคนโดยสารขาเข้าและขาออก 

การตรวจคนโดยสารขาเข้า  

  ข้อ 18 การตรวจคนโดยสารประเภทต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ทําการตรวจอนุญาต โดยประทับตราหรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้า ดังต่อไปนี้ 

   18.1 การตรวจคนต่างด้าวทุกประเภทยกเว้นคนต่างด้าวตาม 18.2 , 18.3 และ 18.4 
หากไม่ ปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เมื่อคนต่างด้าว    
ได้ผ่านการตรวจแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาตโดยประทับตราหรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้าตาม 
นัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม 10.1 (1), (2), (3)หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน 
เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตาม 10.2.1 แล้วแต่กรณี 

   18.2 การตรวจคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน       
ราชอาณาจักร (IMMIGRANT VISA) หากไม่ปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ        
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เมื่อคนต่างด้าวได้ผ่านการตรวจแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาตโดย
ประทับตราหรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้าตาม นัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม 10.1 (1), (2), (3)หรือ (4) 
กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตาม 
10.2.1 แล้วแต่กรณี  

   18.3 การตรวจบุคคลตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

    18.3.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางว่าได้รับการ
ตรวจลงตราหรือไม่ หากพบว่ามีการตรวจลงตราให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาตโดยประทับตราหรือติด
แผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้าตาม นัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม10.1 (1), (2), (3)หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตาม 10.2.1 แล้วแต่กรณี   
ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดิน ทางของผู้นั้ น สําหรับระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตาม
ประเภทของการตรวจลงตรา  

                                18.3.2 กรณีตาม 18.3.1 หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ
แล้ว พบว่าหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไม่ได้รับการตรวจลงตรา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ตรวจสอบว่าบุคคลผู้นั้นถือสัญชาติใด เป็นคนชาติของประเทศท่ีมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

/ทูตและหนังสือ… 
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ทูตและหนังสือเดินทางราชการกลับประเทศไทย หรือเป็นคนชาติที่ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือคนชาติที่
สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ รัฐมนตรีกําหนด ถ้าปรากฏว่าเป็นคนชาติที่
ได้รับสิทธิตามกรณีดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาตโดยประทับตราหรือติดแผ่นปะ (Sticker)     
ตราขาเข้าตามนัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม10.1 (1), (2), (3)หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตาม 10.2.1 แล้วแต่กรณี ลงใน
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้นั้น ส่วนระยะเวลาอนุญาตให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามที่
ได้รับการยกเว้น หรือตามท่ีได้รับการตรวจลงตราแล้วแต่กรณี  

    18.3.3 ในกรณีที่ตรวจพบบุคคลซึ่งได้รับการอํานวยความสะดวกตามมาตรา 15 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่เดินทางออกไปแล้วเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางว่าบุคคลผู้นั้ นได้ขอสงวนสิทธิตามที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (RE-ENTRY VISA) ไว้ก่อนที่จะเดินทางออกไปหรือไม่ หรือได้รับการตรวจลงตรา
หรือไม่ หากปรากฏหลักฐานว่าได้มีการขอสงวนสิทธิดังกล่าวหรือได้รับการ ตรวจลงตรา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการ
ตรวจอนุญาตโดยประทับตราหรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้าตาม นัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม10.1 (1), 
(2), (3)หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ
(Sticker)ตาม 10.2.1 แล้วแต่กรณี ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแล้วอนุญาตให้บุคคล    
ผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้ต่อไปเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้ตามสิทธิเดิม 

    การตรวจบุคคลประเภทนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ 

    18.4 การตรวจคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ประจําในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ว 
ได้รับอนุญาตให้เดนิทางออกไปต่างประเทศ และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในเวลากําหนด ตามมาตรา  
48 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองตรวจ แล้วไม่
พบว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 12 หรือมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาตโดยประทับตราหรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตราขาเข้าตาม นัยข้อ 8 
โดยประทับตราขาเข้าตาม10.1 (1), (2), (3)หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี 
และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ(Sticker)ตาม 10.2.1 แล้วแต่กรณี  

   18.5 การตรวจผู้ถือหนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไทยหรือ 
เอกสารอืน่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ  

    18.5.1 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ เมื่อได้ผ่าน
การตรวจแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจอนุญาตโดยประทับตราขาเข้าตามนัยข้อ 8 โดยประทับตรวจขาเข้า
ตาม 10.1.1 (1)(2)(3) หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ 

    /18.5.2 ผู้ถือหนังสือ... 
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18.5.2 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ออกไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ได้ขอ
เปลี่ยนหนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ และมีหมายเหตุในหนังสือเดินทางว่าออกให้
แทนหนังสือเดินทางฉบับเดิม เลขที่ ลงวัน เดือน ปีใด เมื่อได้ผ่านการตรวจแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทํา การตรวจ
อนุญาตโดยประทับตราขาเข้าตามนัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม 10.1.1 (1)(2)(3) หรือ (4) กับลงลายมือชื่อ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ 

    18.5.3 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ออกไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ได้ขอเปลี่ยน
หนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศแต่มิได้หมายเหตุว่า “ได้ออกให้แทนหนังสือเดินทาง
ฉบับเดิมที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้” หรือออกให้โดยเป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่
ทางการประเทศอ่ืนออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทย เช่น CERTIFICATE OF IDENTITY หรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่
หมดอายุ หรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ถูกยกเลิกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและพิจารณาในการตรวจ
อนุญาตผู้ตรวจโดยประทับตราขาเข้าตามนัยข้อ 8 โดยประทับตราขาเข้าตาม 10.1.1 (1)(2)(3) หรือ (4) กับลง
ลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ 

    สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่หมดอายุ หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
หรือเอกสารที่ทางการประเทศอ่ืนออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทย เช่น CERTIFICATE OF IDENTITY ซึ่งถูกทางการ
ต่างประเทศจับกุม ส่งตัวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่มีหลักฐานดําเนินคดีและมีพฤติการณ์ต้องสงสัยให้
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

    (1) กรณีผู้เดินทางมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้เก็บหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางส่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และนัดหมายให้ไปฟัง
ผลการพิจารณา ณ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

    (2) กรณีผู้เดินทางมีภูมิลําเนานอกเขตกรุงเทพมหานครให้เก็บหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางส่งด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้เดินทางมีภูมิลําเนาอยู่หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองใกล้เคียง 
และนัดหมายให้ไปฟังผลการพิจารณา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้นๆ 

    ตาม (1)และ (2) เพ่ือความสะดวกผู้เดินทางอาจร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่ให้     
นัดหมายฟังผลการพิจารณา ณ สถานที่ทําการด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใดก็ได ้

   เมื่อกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ได้พิจารณาและมีคําสั่งว่าเป็นคนสัญชาติไทยแล้ว ก็ให้ประทับตราขาเข้าตาม 10.1.1 (1) (2) (3 ) หรือ (4) กับ     
ลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้ 

/แทนหนังสือ... 
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แทนหนังสือเดินทางนั้น ๆ  และในบัตร ตม.6 (ARRIVAL CARD) จากนั้นจึงส่งบัตร ตม.6 (ARRIVAL CARD) ไปยัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

    18.5.4 ผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งผ่านการตรวจจาก
เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติและได้ยื่นบัตร ตม.6 (ARRIVAL CARD) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องประทับตราขาเข้า 

 การตรวจคนโดยสารขาออก  

  ข้อ 19 คนโดยสารที่ออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจ ดังต่อไปนี้ 

   19.1 ตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนโดยสาร (รวมทั้งคน
สัญชาติไทย) และบัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) ซึ่งคนโดยสารกรอกยื่นว่าถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้อง 

    19.1.1 กรณีเป็นคนต่างด้าว ให้ประทับตราขาออกตาม 10.1.2 (1) (2) (3) 
หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ (Sticker) 
ตาม 10.2.2 แล้วแต่กรณี ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมกับให้ประทับตราขาออกไว้
ใน บัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) ด้วย 

    19.1.2 กรณีเป็นคนสัญชาติไทย ให้ประทับตราขาออกตาม 10.1.2 (1) (2) (3) 
หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ ลงในหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และในบัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) ด้วย 

   19.2 เฉพาะท่าอากาศยานนั้น การตรวจคนโดยสารผ่านลํา (TRANSIT) และ  ผ่านเปลี่ยน
ลํา (TRANFER) ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องกรอกบัตร ตม.6 ขาออก (DEPARTURE CARD) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางว่าตรงกับบัญชีคนโดยสารผ่านหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบ  เห็น
ตรงกันแล้วก็ให้อนุญาตให้คนโดยสารออกไปได้โดยไม่ต้องประทับหรือติดแผ่นปะ (Sticker) ตราขาออกแต่อย่างใด
เพียงแต่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจลงลายมือชื่อกับ วัน เดือน ปี ที่ตรวจไว้ในบัญชีดังกล่าวแต่อย่างเดียว 

   19.3 การตรวจตาม 19.1 และ 19.2 ให้ตรวจสอบบัญชีคนโดยสาร (PASSENGER LIST) 
ว่าตรงกันหรือไม่ หากเห็นว่าตรงกันก็ให้ลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจกับ วัน เดือน ปี ที่ตรวจไว้ในบัญชี
คนโดยสารนั้นด้วย 

   19.4 การตรวจคนโดยสารขาออกเฉพาะท่าอากาศยาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองทําการตรวจรับรองบัญชีคนโดยสารให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

   /19.5 การตรวจปล่อย… 
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19.5 การตรวจปล่อยพาหนะทางอากาศออกจากท่าอากาศยาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

   สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งผ่านการตรวจจากเครื่องตรวจหนังสือ
เดินทางอัตโนมัติและได้ยื่นบัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
อนุญาตให้ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องประทับตราขาออก 

  ข้อ 20  การตรวจรถไฟด่วน กรุ ง เทพฯ – บัต เตอร์ เ วอร์ ธ  อาศัย อํานาจตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กําหนดช่องทางอนุญาตให้สถานีรถไฟหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ตลอดเส้นทางให้เป็น
อํานาจรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์โดยใช้ที่ทําการสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ในเขตประเทศมาเลเซีย
เป็นที่ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
มาเลเซีย ในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทาง 
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางว่าถูกต้องหรือมีการแจ้งยกเลิกการใช้หรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือติดแผ่นปะ (Sticker) ตราขาออก ตามนัยข้อ8 โดยประทับตราขาออกตาม 10.1.2 
(4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ (Sticker)   
ตราขาออกตาม 10.2.2 แล้วแต่กรณี  กรณีที่มีเหตุจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะขึ้นไปตรวจบนรถไฟได้ภายใน  
เขตอํานาจหน้าที่ 

หมวด 4 

 การตรวจพาหนะ 

การตรวจพาหนะขาเข้า 

   ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางอากาศ 

  ข้อ 21 ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางอากาศตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เฉพาะผู้ควบคุม
พาหนะและคนประจําพาหนะ ซึ่งแวะเข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีต่รวจเอกสารอ่ืนทีแ่สดงว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแทน หากไม่มีเอกสารเช่นว่านั้น      ผู้
ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้ ก็ให้ตรวจดู หลักฐานจากหนังสือเดินทางว่า
เป็นผู้มีหน้าที่ประจําพาหนะทางอากาศในหน้าที่ใด โดยตรวจสอบบัญชีคน ประจําพาหนะ (CREW MANIPLES)
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีดังกล่าวต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ         
ท่า สถานี ทีท่ําการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางที่พาหนะทางอากาศ เข้ามาถึงทันที เมือ่ตรวจสอบมีหลักฐานว่าเป็นผู้ 

/ควบคุมพาหนะ... 
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ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะทางอากาศถูกต้องแล้ว ให้ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางอากาศ
นั้นๆ ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ ตม. 36 ไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ เมื่อผู้ควบคุมพาหนะหรือคน
ประจําพาหนะได้แจ้งเพ่ือกลับออกไปนอกราช อาณาจักร กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนประจําพาหนะซึ่งเป็น
คน  ต่างด้าวผู้ใดว่าเป็นคนต้องห้ามมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเช่นเดียวกับผู้โดยสาร ตามนัยข้อ 12 โดย
อนุโลม 
  ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ํา   

  ข้อ 22 ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีประจํา 
พาหนะ (CREW LIST) ซึ่งเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะมีหน้าที่ยื่นตามมาตรา 27 (2) แห่งพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทีค่วบคุมท่า หรือสถานีที่ทําการตรวจคนเข้าเมือง (ตามแบบ ตม.4/1) 
โดยตรวจสอบกับบัตรประจําตัวคนเรือที่ เรียกว่า (SEAMAN'S BOOK หรือเอกสารหนังสือเดินทางก็ได้ และให้
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อลูกเรือประจําเรือ (SHIP ARTICLE) ของพาหนะทางน้ําด้วย (ถ้ามี) 

   เมื่อตรวจสอบมีหลักฐานว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะทางน้ําถูกต้องแล้ว ให้       
ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ํานั้นๆ ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ ตม.36 ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ เมื่อผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะแจ้งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

  ผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะทางน้ําที่เดินทางระหว่างท่าเรือต่างประเทศเข้ามายังท่า    
ในราชอาณาจักรไทย หากมีความจําเป็นจะต้องขึ้นจากเรือก็ให้ยื่นคําร้องตามแบบ ตม.33 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจเอกสารและแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจแล้ว ไม่ปรากฏว่าบุคคลนั้ นเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามา           
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ก็อนุญาตให้ขึ้นจากเรือได้ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสําคัญประจําตัวตามแบบ ตม.1 ไว้เป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับออกไปกับ
พาหนะที่นําเข้ามา หากผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนโดยสารตามนัยข้อ 12 โดยอนุโลม 

   การยื่นคําร้องขออยู่ต่อ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ํา เป็นคนต่างด้าวประเภท    
คนอยู่ชั่วคราว ตามมาตรา 34(9) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มีสิทธิอยู่ชั่วคราวได้เท่าที่ พาหนะที่
ตนประจําทําการอยู่นั้นได้แวะเข้ามายังท่าในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน แต่หากมีความจําเป็นก็อาจยื่นคําร้องขออนุญาตอยู่ต่อไปได้อีก โดยให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะมีหนังสือรับรองแจ้งความจําเป็นและเหตุผลพร้อมทั้ง นําหลักฐานมาแสดงด้วย เมื่อครบ
กําหนดอนุญาตแล้ว เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะนั้นประจําทํางานอยู่จะต้องส่งตัวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยให้เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 

   ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า คนประจําพาหนะผู้ใดมีพฤติการณ์เป็นคนต้องห้าม
เข้าเมือง ตามมาตรา 12(7), (8) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ก็สัง่ไม่อนุญาตให้ขึ้นจากพาหนะทาง 

/น้ํานั้น แล้วแจ้ง… 
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น้ํานั้น แล้วแจ้งเหตุให้ผู้ควบคุมพาหนะทราบ เพื่อให้ควบคุมตัวไว้ในพาหนะและยึดเอกสารประจําตัวของผู้นั้นไว้ และ
คืนให้เมื่อพาหนะนําคนประจําพาหนะนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีร่ายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย 

   ข้อ 23 ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ รถไฟด่วนกรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวอร์ธ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรียกบัตรประจําตัวประจําพาหนะ ( IDENTIFIDATION CERTIFICATE OF STAFF OF 
INTERNATIONAL EXPRESS TRAIN BETWEEN THAILAND AND MALAYSIA) มาทําการตรวจสอบให้ตรงกับบัญชี
รายชื่อในบัญชี ตม.52 โดยไม่ต้องประทับหรือติดแผ่นปะ (Sticker) ตราขาเข้าแต่อย่างใด หากคนประจําพาหนะ
รถไฟถือเอกสารเข้าเมืองขาดอายุ ก็ให้ประทับหรือติดแผ่นปะ (Sticker) ตราขาเข้าให้อยู่ชั่วคราวในหนังสือเดินทางที่
ยังไม่ขาดอายุแทน โดยประทับตราขาเข้าตาม 10.1.1 (4) และลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน 
ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจหรือติดแผ่นปะ (Sticker) ตราขาเข้าตาม 10.1.2 แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 24 ผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะทางบก (รถยนต์ รถจักรยานยนต์) กรอกแบบฟอร์ม 
ตามแบบ ตม.2 และ ตม.3 พร้อมกับนําตัวคนโดยสารและบัตร ตม.6 ของคนโดยสารมายื่นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ทําการตรวจเช่นเดียวกับการตรวจหนังสือเดินทางทั่วไป และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ควบคุมพาหนะไปจัดทําการ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  

  ข้อ 25 การใช้บัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะทางบก เฉพาะระหว่างประเทศไทยกับ 
มาเลเซีย ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   25.1 ให้ใช้บัญชีคนโดยสารตามแบบ ตม.52 ลงรายการสําหรับผู้ควบคุมพาหนะและ    
คนโดยสารทีใ่ช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไว้ในบัญชีคนโดยสารดังกล่าวด้วยกัน เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่กรอกรายการคนประจําพาหนะและคนโดยสารลงในบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ควบคุมพาหนะทางบก เช่น 
รถยนต์ รถไฟ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายการในบัญชีคนโดยสารและให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองลง
ลายมือชื่อไว้ด้วย  

   25.2 ผู้ถือบัตรอนุญาตผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการจราจรชายแดนระหว่างประเทศ 
ไทยกับมาเลเซีย ให้แยกลงบัญชีคนโดยสารตามแบบ ตม.53 และให้ผู้ควบคุมพาหนะและแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองลง
ลายมือชื่อไว้ด้วย  

   25.3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสําเนาบัญชีคนโดยสารตามแบบ ตม.52 และ ตม.53 ส่ง 
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พาหนะละ 1 ชุด 

การตรวจพาหนะขาออก  

  /ข้อ 26 การตรวจ… 
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ข้อ 26 การตรวจพาหนะทางอากาศขาออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   26.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพาหนะทางอากาศตรวจคนประจําพาหนะทางอากาศโดย 
ให้ลงลายมือชื่อในบัญชี ตม.36 และตรวจสอบให้ตรงกับชื่อในบัญชีคนประจําพาหนะทางอากาศ (CREW 
MANIFEST) หากตรงกันแล้วก็อนุญาตให้ออกไปกับพาหนะทางอากาศนั้น 

    26.2 หากคนประจําพาหนะผู้ใดไม่ออกไปกับพาหนะที่นําเข้ามาให้ผู้ควบคุมพาหนะยื่น 
บัญชีตามแบบ ตม.5 แล้วอนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องบินลําอ่ืนออกไปได้ หากคนประจําพาหนะผู้ใดจะเดินทางกลับ 

ออกไปกับพาหนะลําเดิมทีเ่ดินทางเข้ามา ก็อนุญาตให้เดินทางออกไปกับพาหนะนั้น 

   ข้อ 27 การตรวจพาหนะทางน้ําขาออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   27.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีคนประจําพาหนะ (ตม.4/1) ที่ผู้ควบคุมพาหนะยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ว่าตรงกับบัตร
ประจําตัวลูกเรือหรือไม่ หากตรงกันก็ให้ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะลงลายมือชื่อในช่องต้นทางขาออกใน
บัญชี ตม.36 ซ่ึงคนประจําพาหนะนั้นได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในช่องแรกต้นทางขาเข้าเมื่อขณะที่พาหนะเดินทางเข้ามา
ไว้ทุกคน แล้วคืนบัตรประจําตัวคนเรือ (SEMAN'S BOOK) พร้อมเก็บคําร้องขออนุญาตตามแบบ ตม.33 และหนังสือ
สําคัญประจําตัวแบบ ตม.1 ซ่ึงได้ออกให้ไว้  

   27.2 คนประจําพาหนะคนใดจะไม่เดินทางกลับออกไปกับพาหนะที่นําเข้ามาไม่ว่าเพราะ 
เหตุใด ให้สั่งเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะส่งตัวคนประจําพาหนะนั้นไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า เพ่ือ
ดําเนินการยื่นแบบขอลดคนประจําพาหนะ (ตม.5) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ต่อไป 

   27.3 กรณีเรือออกไปแวะตามด่านตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งในราชอาณาจักรให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทําการตรวจ ณ ท่าเรือต้นทางมอบเอกสาร ตม.3/1, ตม.4/1, และ ตม.6 จํานวน 1 ชุด ให้กับผู้ควบคุม 
พาหนะเพ่ือนําไปยื่นกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทาง ดําเนินการตามขั้นตอนของการ 
ตรวจออก แล้วส่งคืนหลักฐานมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือต้นทางต่อไป 

   ข้อ 28 การตรวจคนประจําพาหนะรถไฟด่วนระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศมาเลเซีย ให้ 
เรียกบัตรประจําตัวคนประจําพาหนะตรวจสอบให้ตรงกับบัญชีคนประจําพาหนะขาเข้า โดยไม่ต้องประทับตราในบัตร
ประจําตัวคนประจําพาหนะรถไฟด่วนแต่อย่างใด  

  ข้อ 29 การตรวจพาหะทางบก ยกเว้นการตรวจรถไฟ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   29.1 ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางบกและพาหนะอ่ืนๆ นอกจากรถไฟ เช่น 
รถยนต์ฯลฯ เมือ่จะออกไปนอกราชอาณาจักรไทยจะต้องยื่นบัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) และหนังสือเดินทาง 

/ หรือเอกสาร... 
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หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ประจําเส้นทาง พนักงานเจ้าหน้าที่จะประทับตราตรวจในหนังสือเดินทางหรือเอกสาร ใช้แทนหนังสือเดินทางและบัตร
ขาออก ตามข้อ 10.2 แล้วคืนหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมด้วยบัตรขาเข้า ตม.6 
(ARRIVAL CARD) ท่อนที่ 2 (กรณีที่เป็นคนไทย) ซึง่กรอกรายการแล้ว ให้แก่คนประจําพาหนะผู้นั้นไป  

   ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําและทางอากาศ ตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึงต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางเช่นเดียวกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

    29.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีคนประจําพาหนะ (ตม.4) ที่ผู้ควบคุมพาหนะ 
ยื่นตามมาตรา 27 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และเมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้ลงลายมือชื่อ ตรวจใน
บัญชีคนประจําพาหนะ เช่นเดียวกับการตรวจบัญชีคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศ  

   29.3 การตรวจพาหนะทางบก (รถยนต์ รถจักรยานยนต์) ขาออก กรณีผู้ควบคุมพาหนะ 
ได้มอบเครื่องหมายอันเป็นหลักฐานว่าได้ทําประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไว้ 
และเครื่องหมายนั้นได้หมดอายุแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมส่งให้กับพาณิชย์จังหวัดที่  ด่านตรวจคนเข้า
เมืองนั้นตั้งอยู่ หรือหน่วยงานพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง  

  ข้อ 30 การแจ้งกําหนดวันเวลาพาหนะเข้าและออกตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 และการแจ้งขออนุญาตตามแบบ ตม.33 ให้คนโดยสารกับคนประจําพาหนะ มิให้ใช้แก่พาหนะ  
ทางบกทีเ่ดินทางเข้าและออกราชอาณาจักร 

  ข้อ 31 เมื่อตรวจพบคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ปลายทาง ตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางว่าได้ออกไปตามกําหนดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองอนุญาตหรือไม่หากออกไปภายในกําหนดเวลาดังกล่าวก็ ให้ประทับตราขาออกตาม 10.1.2 (1) (2) (3) 
หรือ (4) กับลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ วัน เดือน ปี และชื่อพาหนะที่ตรวจ หรือติดแผ่นปะ (Sticker) 
ตาม 10.2.2 แล้วแต่กรณี ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และให้ประทับตราขาออกไว้ใน
บัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) ด้วย แล้วรวบรวมบัตร ตม.6 (DEPARTURE CARD) ส่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 กรณีคนต่างด้าวประเภทนี้ ได้แจ้ งแก่พนักงานตํารวจท้องที่ที่ ตนพักก่อนเดินทางออกไป              
นอกราชอาณาจักร และพนักงานตํารวจท้องที่ออกใบแจ้งการย้ายหรือหมายเหตุใบแจ้งย้ายให้คนต่างด้าวถือไปแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านปลายทาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเก็บและรวบรวมไว้ในหลักฐาน
การเดินทางออกของคนต่างด้าวผู้นั้น 

    / ข้อ 32 ในการตรวจ... 



- 18 – 

 ข้อ 32 ในการตรวจคนต่างด้าวที่ได้มารายงานตัวเพ่ือเดินทางออก ณ ด่านปลายทาง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้ตรวจจัดทําบัญชีตามแบบ ตม.48 โดยให้มี รายการที่ได้
ตรวจพบคนต่างด้าว ชื่อใด สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ เท่าใด ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารอะไร ออกให้ที่ ไหนและ   
เดินทางเข้ามาทางไหน ออกไปทางไหน เมื่อ วัน เดือน ปี โดยพาหนะอะไร ใครเป็นผู้ตรวจพบแล้วเก็บบัญชีไว้      
เป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ 

(ข้อ 8 และ 10 ของหมวด 1 และข้อ 18,19 และ 20 ของหมวด 3 และข้อ 23 และ 31 ของหมวด 4 บทที่ 6 การตรวจบุคคลและพาหนะทั่วไป ของ
ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง แห่งประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี  ได้แก้ไขโดยระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วย ประมวลระเบียบ
การตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทที่ ๗ 
หน้าที่แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อมีค าสั่งให้มา
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติราชการ
ตามค าสั่งระเบียบแบบแผนของกองตรวจคนเข้าเมือง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ข้อ ๒ แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองนอกจากจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแล้ว       
ให้ปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายด้วยแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เกิดการเสียหาย
แก่ราชการของกองตรวจคนเข้าเมือง 

ข้อ ๓ แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ 
๓.๑ ตรวจคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ว่ามีโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ 
๓.๒ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหรือปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามวิชาการแพทย์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ

ตามที่กฎหมายบัญญัติแก่คนต่างด้าวที่ยังมิได้กระท าการเช่ นว่านั้น ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร        
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง    
พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓.๓ รักษาพยาบาลคนต่างด้าวที่ป่วย ซึ่งอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ   
คนเข้าเมือง 

๓.๔ ตรวจโรคคนต่างด้าวที่ยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ขอมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓.๕ ตรวจคนต่างด้าวที่ป่วย ซึ่งระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร        
ครบก าหนด และยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว
ต่อไปเพื่อพักรักษาตัว 

๓.๖ ท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอตามระเบียบ 
ข้อ ๔ เมื่อตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคน  

เข้าเมืองที่มีลักษณะเป็นโรคต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคต้องห้ามมิให้เข้ามา    
ในราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องตรวจโดยละเอียดต่อไป เพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย ตามมาตรา       
๑๒ (๔), (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองผู้ท าการตรวจ ท าบันทึก
การตรวจและความเห็นแจ้งหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของด่านตรวจคนเข้าเมือง           
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองต่อไป 

ข้อ ๕ คนต่างด้าวที่เป็นโรคต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ตามมาตรา ๑๒ (๔) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒)  คือ 

๕.๑ วิกลจริต 
๕.๒ โรคเรื้อน 

 

๓๑ 



 
 

๕.๓ วัณโรคในระยะอันตราย   
๕.๔ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
๕.๕ โรคยาเสพติดให้โทษ 
๕.๖ โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓                     

ข้อ ๖ คนต่างด้าวที่เป็นโรคต้องห้ามมิให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ    
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๔ (๒) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๓) คือ 

๖.๑ เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้เพราะกายพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบ 

๖.๒ โรคเรื้อน 
๖.๓ วัณโรคในระยะอันตราย 
๖.๔ โรคเท้าช้าง 
๖.๕ โรคยาเสพติดให้โทษ 
๖.๖ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๖.๗ โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓  
ความในมาตรา ๔๔ (๒) มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวผู้เป็นบิดา มารดา สามี ภริยา หรือ

บุตรของบุคคล ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได้ 
ข้อ ๗  การตรวจโรคต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๔) และ

มาตรา ๔๔ (๒) มีดังนี ้
๗.๑ วิกลจริต การตรวจให้สังเกตกิริยาท่าทาง ค าพูด และอารมณ์ของบุคคลนั้นมีอาการ

แสดงทางจิตและประสาท ฯลฯ 
๗.๒ โรคเรื้อน การตรวจร่างกายซีด มีผื่น เห่อ ดวงขาวตามผิวหนัง เส้นประสาทใต้ผิวหนัง

โต และประสาทใต้ผิวหนังโตและมีอาการชา แขนขาลีบ นิ้วเท้างอหงิก กุด หรือมีแผล ฯลฯ 
๗.๓ วัณโรคในระยะอันตราย การตรวจร่างกายมีไข้ ไอ หน้าอกผอมแห้ง เสียงแหบ ต่อม

น าเหลืองที่คอโต ฯลฯ 
๗.๔ โรคเท้าช้าง การตรวจร่างกายมีไข้ ต่อมน้ าเหลือง 
และท่อน้ าเหลืองอักเสบ มีแผลหรือฝีที่ต่อมน้ าเหลือง ลูกอัณฑะอักเสบและโต แขน ขา 

เต้านม อวัยวะเพศโตมากผิดปกติ ฯลฯ 
๗.๕ โรคยาเสพติดให้โทษ การตรวจร่างกาย ร่างกายซูบผอม มีอาการตื่นเต้น นอนไม่หลับ 

มักพบรอยแผลฉีดยาเข้าหลอดเลือดด าตามบริเวณแขน ขา มือสั่น ตัวสั่น อาจมีอาการชัก ม่านตาขยาย  ฯลฯ 
๗.๖ โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓ การตรวจร่างกาย มีอาการ แสดงทางจิตและประสาท รวมทั้ง

ระบบการไหลเวียนของเลือด อาทิเช่น มีเส้นเลือดใหญ่โป่ง มีแผลเรื้อรังของอวัยวะต่างๆ เช่น กระดูกผุกร่อน  
เป็นต้น 

๗.๗ กายพิการ เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้  ให้ตรวจวินิจฉัยว่ามีร่างกาย
พิการ ซึ่งท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ เช่น คนตาบอด ๒ ข้าง แขนหรือขาด้วน แขน 
หรือขาลีบใช้การไม่ได้ เป็นต้น 

๓๒ 



 
 

๗.๘ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ การตรวจ
เช่นเดียวกับการตรวจวิกลจริต 

๗.๙ โรคพิษสุราเรื้อรัง มีอารมณ์แปรปรวน ซึม ไม่มีความเชื่อมั่นตัวเอง ขาด
สติสัมปชัญญะในการควบคุมตัวเอง การตรวจร่างกาย มีการแสดงทางจิตและประสาท มือสั่น ได้ยินเสียงคนพูด
และเกิดภาพหลอน ชอบแยกตัวเองอยู่ตามล าพัง  ขี้อาย ซึม อยากดื่มเหล้า มีอาการเป็นปรปักษ์กับผู้อ่ืน     
อาจท าร้ายตนเองอย่างปัจจุบันทันด่วน ฯลฯ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ต้องตรวจโรคคนต่างด้าวโดยละเอียด เพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย  
ตามข้อ ๓.๔ และ ๓.๕ อาทิเช่น ต้องอาศัยการตรวจจากฝ่ายชันสูตรโรค(ห้องปฏิบัติการ) หรือจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณาสั่งด าเนินการ 
 
 

๓๓ 



บทที่ ๘ 
คนอยู่ช่ัวคราว 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ คนอยู่ชั่วคราว คือ คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวแล้วจะกลับ
ออกไปโดยหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางได้รับการตรวจลงตราประเภทคน  อยู่ชั่วคราว 
(NON-IMMIGRANT VISA) รวมทั้งคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยหนังสือเดินทาง
หรือเอกสาร ใช้แทนหนังสือเดินทางได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจลงตราและได้รับอนุญาตให้อยู่ใน     
ฐานะคนอยู่ชั่วคราว  

ข้อ ๒ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรให้ก าหนดดังนี้ 

๒.๑ ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาเพ่ือธุรกิจ การศึกษาหรือดูงาน        
การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนการเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง     
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร        
การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒.๒ ไม่เกินสองปี ส าหรับกรณีคนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓ ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็นส าหรับกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาเพ่ือการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล   การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๒.๔ ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรส าหรับ
กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาเพ่ือการลงทุนหรือการอ่ืนที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม    
การลงทุน 

ในกรณีคนต่างด้าวมีเหตุจ าเป็นจะ ต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ก าหนด
ใน ๒.๑ และ ๒.๒ ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อได้อนุญาตแล้ว   
ให้รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเพ่ือทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต 

การขออนุญาตเ พ่ืออยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่ วคราวต่อไปแต่ละครั้ ง              
ให้คนต่างด้าวยื่นค าขอตามแบบ ตม. ๗  และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงในระหว่างรอฟัง
ค าสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ 

ให้หน่วยงานหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ให้บริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Extension) ด าเนินการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่าย     
คนต่างด้าว เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลล าหรับการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวครั้งต่อไป 

ข้อ ๓ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากมีพฤติการณ์        
ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้อธิบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองมีอ านาจ
เพิกถอนการอนุญาตที่ได้อนุญาตไว้นั้นได้ไม่ว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต 

ในกรณีที่มีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตคนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้ค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองให้เป็นที่สุด แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต ค าสั่งของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

๓๔ 



 
 
การอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคสองให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๔๘ ชั่วโมง 

นับแต่เวลาที่ได้รับทราบยื่นค าสั่งของอธิบดี โดยให้ยื่นค าร้องตามแบบ ตม. ๑๒ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคแรก ให้ท าหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าวตาม       
แบบ ตม. ๘๓ ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเช่นว่านี้แก่คนต่างด้าว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พักของ  
คนต่างด้าวที่แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบก าหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวนั้นได้รับทราบ    
ค าสั่งแล้ว 

ข้อ ๔  คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามความในข้อ ๑ และได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรตามความในข้อ ๒ แล้ว จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมอบหมาย ถ้ากรณีใดมีกฎหมายว่าด้วย        
การท างานของคนต่างด้าวบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น 

๔.๒ พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร       
ไม่สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบ ตม. ๒๗ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย 

๔.๓ แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีที่เปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานี
ต ารวจท้องที่เดิม คนต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ 
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึงด้วย  การแจ้งให้แจ้งตามแบบ ตม. ๒๘ 

๔.๔ ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ให้คนต่างด้าวผู้นั้น
แจ้งแก่เจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึงการแจ้งให้แจ้งตาม
แบบ ตม. ๒๘ 

๔.๕ ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง ทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่ อครบระยะเวลาเก้าสิบวัน และ
ต่อไปให้กระท าเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน  ถ้าท้องที่ใดมีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้ 

การแจ้งที่พักอาศัย คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนน า
หนังสือหรือมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือ      
เจ้าพนักงานต ารวจท้องที่ผู้รับแจ้งแล้วแต่กรณีออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้ด าเนินการ    
ส่งเอกสารการรับแจ้งและใบรับแจ้งไปยังงาน ๑ กองก ากับการ ๔ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานตรวจ  
คนเข้าเมืองโดยมิชักช้า หนังสือแจ้งและใบรับแจ้งให้ใช้ตามแบบ ตม.๔๗  ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวยื่นค าขอ
อนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.๗  ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยส าหรับ
ระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรครบเก้าสิบวันในครั้งแรกโดยอนุโลม 

ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้คนต่างด้าวแจ้งที่พักอาศัย
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๔.๖ เมื่อจะออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๓๕ 



 
 

ข้อ ๕ การแจ้งตามข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการบางประเภท ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต 
๕.๒ การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 
๕.๓ การท่องเที่ยว 
๕.๔ การเล่นกีฬา 
๕.๕ ธุรกิจ 
๕.๖ การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๗ การลงทุนหรือการอ่ืนเกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  

การลงทุน 
๕.๘ การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
๕.๙ การเป็นผู้ควบคุมพาหนะ หรือคนประจ าพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานีหรือท้องที่ใน

ราชอาณาจักร 
๕.๑๐ การศึกษาหรือดูงาน 
๕ .๑๑ การค้นคว้ าทางวิทยาศาสตร์  หรื อฝึ กสอนในสถาบันการค้นคว้ าหรื อ

สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
๕.๑๒ การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๖ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจ
คนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เ วลาที่          
คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ          
ณ สถานีต ารวจท้องที่นั้น 

ในกรณีที่บ้าน เคหสถานหรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตั้งอยู่ ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว เจ้าบ้าน เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือ
ผู้จัดการโรงแรม อาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนน าหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่ผู้รับแจ้งแล้วแต่กรณี ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน 
แล้วให้ด าเนินการส่งเอกสารรับแจ้งไปยังงาน ๑ กองก ากับการ ๔ กองบังคับการอ านวยการ ส านักงานตรวจ 
คนเข้าเมืองโดยมิชักช้า หนังสือแจ้งและใบรับแจ้งให้ใช้ตามแบบ ตม . ๓๐ หรือ ตม. ๓๑ หรือแบบรับแจ้งทาง
ระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี 
 
 
 

๓๖ 



 
 

ข้อ ๗ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด
แต่ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาราชอาณาจักร
ได้อีก ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ยังมีเหลืออยู่ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้        
เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นั้น  การขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรให้คนต่างด้าวยื่นค าร้องขอ   
ตามแบบ ตม.๘ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากประสงค์จะมีถิ่น   
ที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอตามแบบ ตม . ๙ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง          
ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ตนอยู่ หรือที่กองตรวจคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี 

คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หากก าหนดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงในระหว่างการพิจารณาคนต่างด้าวผู้นั้นอาจยื่นค าขอ 
ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองแห่งเดียวกันนั้น ตามแบบ ตม .๖๕ เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันได้
รับทราบผลการพิจารณา การยื่นค าขอนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๙ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์จะร้องขอ
พิสูจน์ว่าเป็นคนสัญชาติไทยให้ยื่นค าขอแบบ ตม. ๑๐ และเสียค่าธรรมเนียมเข้าเมืองแล้วแต่กรณี ในระหว่างรอ
ฟังค าสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ 

ข้อ ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เมื่อได้แจ้ง       
ความประสงค์ว่าจะพักอยู่ ณ ที่ใด  คนต่างด้าวนั้นต้องไปพักอาศัย ณ ที่ซึ่งได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
ตรวจคนเข้าเมือง  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งตามแบบ ตม . ๖๑ ไปให้ต ารวจท้องที่         
ที่คนต่างด้าวนั้นไปพักอาศัยอยู่ทราบโดยด่วน 

ข้อ ๑๑ เมื่อต ารวจท้องที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วต้องไปตรวจดู    
ว่าคนต่างด้าวที่ได้รับแจ้งนั้นได้พักอาศัยอยู่ตามสถานที่ที่แจ้งนั้นจริงหรือไม่  แล้วรีบแจ้งผลการตรวจสอบ     
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบทันทีตามแบบ ตม. ๖๒ 

ข้อ ๑๒ เมื่อต ารวจท้องที่ตรวจสอบปรากฏว่าคนต่างด้าวนั้นมิได้พักอาศัยอยู่ตามสถานที่ที่แจ้ง
และถ้าสืบทราบว่าคนต่างด้าวนั้นไปพักอาศัยอยู่ที่อ่ืนภายในท้องที่เดียวกัน ก็ให้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่    
ตรวจคนเข้าเมืองทราบ และให้หมั่นคอยตรวจตราพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวที่มีตัว      
พักอาศัยอยู่นั้นโดยใกล้ชิด  หากปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าสงสัยหรือเชื่อได้ว่าเป็นคนอันธพาล หรือเป็นคนที่
น่าจะก่อเหตุร้ายหรืออันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือราชอาณาจักรไทย ให้รีบแจ้งให้ กองตรวจ
คนเข้าเมืองทราบ กับส าเนาหนังสือนั้นแจ้งให้ต ารวจสันติบาลทราบด้วย 

ข้อ ๑๓ เมื่อคนต่างด้าวแจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยใหม่ต่อต ารวจท้องที่ ให้ต ารวจท้องที่นั้นหมายเหตุ
บัญชีแจ้งย้ายไปอยู่ในท้องที่ใหม่ พร้อมกันนั้นให้ท าบันทึกเอกสารตามแบบ ตม . ๖๑ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตรวจคนเข้าเมืองได้แจ้งไว้ในชั้นต้น แล้วส่งให้ต ารวจท้องที่ท่ีคนต่างด้าวไปอยู่ใหม่กับออกใบรับการแจ้งย้ายออก
ตามแบบ ตม. ๖๓ ให้คนต่างด้าวถือไปแสดงเป็นหลักฐานเมื่อเวลาไปแจ้งย้ายเข้าในท้องที่ใหม่นั้นด้วย ส าหรับ
ต ารวจท้องที่คนต่างด้าวไปพักอาศัยใหม่เมื่อได้รับการแจ้งย้ายแล้วก็ให้ออกใบรับการแจ้งย้ายเข้าแก่คนต่างด้าว
นั้นถือไว้เป็นหลักฐาน แล้วเก็บใบรับการแจ้งย้ายออกนั้นติดไว้กับขั้วใบรับการแจ้งย้ายเข้าและแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยของคนต่างด้าวด้วยแบบ ตม. ๖๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ได้แจ้งไว้ใน
ชั้นต้นทราบทันที ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ต่อไปอีก ก็ให้กระท าดังกล่าวข้างต้นทุกครั้งไปจนกว่า         
คนต่างด้าวนั้นจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๓๗ 



 
 

ข้อ ๑๔  เพ่ือให้การควบคุมตรวจลงตราติดตามความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ชั่วคราว
ในท้องที่เป็นไปโดยใกล้ชิด ให้ต ารวจท้องที่แต่ละสถานีจัดท าบัญชีจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 
และได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับแจ้งการเดินทางออกและลงบัญชีไว้แล้วแจ้งเรื่อง
การเดินทางออกนี้ให้พนักงานที่ด่านปลายทางที่คนต่างด้าวนั้นจะเดินทางออกไปทราบ เพ่ือให้ท าการตรวจ    
ให้ออกไป  ในกรณีเช่นนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านปลายทางได้ตรวจให้คนต่างด้าวนั้นๆ เดินทางออกไปแล้ว     
ให้รีบแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีแจ้งให้ท าการตรวจออกทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๕  ถูกยกเลิกไปแล้ว  (ไม่ปรากฏข้อความเดิม) 
ข้อ ๑๖ คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ภายหลังได้รับอนุญาตให้มีถิ่น     

ที่อยู่ในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องในชั้นต้น 
กับแผนกทะเบียนและสถิติ กองก ากับการ ๑ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบ และในขณะเดียวกันให้แจ้งให้ต ารวจ
ท้องที่ท่ีคนต่างด้าวนั้นพักอาศัยอยู่ครั้งสุดท้ายทราบด้วย 

ข้อ ๑๗  คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นค าขอพิสูจน์ว่าเป็นคนสัญชาติไทย ภายหลังได้รับการพิสูจน์ว่าเป็น   
คนไทยแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องแผนกทะเบียนและ
สถิติกองก ากับการ ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง และต ารวจท้องที่ที่คนต่างด้าวนั้นพักอาศัยอยู่ครั้งสุดท้ายทราบ   
ในขณะเดียวกัน  ในส่วนกลางให้แจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ เพื่อรับตัวเข้าทะเบียนบ้านต่อไป 
 
 

๓๘ 



บทที่ ๙ 
นักท่องเที่ยว 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ นักท่องเที่ยว คือ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย         
ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพ่ือเป็นการท่องเที่ยว  โดยถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับ
การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) 

ข้อ ๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวตามความ    
ในข้อ ๑ จะอนุญาตให้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๙๐ วัน จากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจชั้นต้นแล้ว 
จะต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไทยหากมีความจ าเป็นจะต้องขออยู่ต่อไปอีกก็ควรจะเป็นกรณี
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑  มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไทย
ได ้

๒.๒ เข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งหากไม่อนุญาตให้          
คนต่างด้าวนั้นอยู่ต่อจะเกิดการเสียหายต่อราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรณีที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยรัฐบาลหรือหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเชื้อเชิญให้เข้ามา โดยมิใช่เป็นกรณี
เข้ามาแสวงหางานท า 

๒.๓ เข้ามาเพ่ืออยู่กับสามีซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยและได้ยื่นค าร้องขอเข้าถือสัญชาติไทย
ตามสามีไว้กับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องไว้แล้ว และขออยู่ต่อเพ่ือรอฟังผลการพิจารณาเก่ียวกับสัญชาติ 

๒.๔ ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนและขออยู่ต่อเพ่ือเป็นการเยี่ยมญาติ
พ่ีน้องในราชอาณาจักรไทย 

๒.๕ ในกรณีคนต่างด้าวอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยและมีความประสงค์จะขอพิสูจน์
สัญชาติว่าเป็นคนสัญชาติไทย 

การยื่นค าร้องขอพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อไปอีกตาม ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ 
คนต่างด้าวจะต้องยื่นค าขอตามแบบ (ตม.๗) พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ส าหรับ ๒.๕ ให้ยื่นค าขอพิสูจน์สัญชาติตามแบบ (ตม.๑๐) พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ข้อ ๓ ในกรณีที่คนต่างด้าวประเภทนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลประเภทคนอยู่ชั่วคราวโดยอนุโลม 

ส าหรับข้อ ๒.๕ เมื่อมีการยื่นค าร้องขอพิสูจน์สัญชาติตาม แบบ (ตม.๑๐) และเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองที่ตน   
มีภูมิล าเนาอยู่ หรือที่กองตรวจคนเข้าเมือง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งค าขอพิสูจน์สัญชาติของคนต่างด้าวให้กับ
แผนกคนอยู่ชั่วคราว กองก ากับการ ๓ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาด าเนินการต่อไปโดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ในกรณีคนต่างด้าวประเภทนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
ตามข้อ ๒ ยกเว้น ๒.๕ หากมีพฤติการณ์ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาต ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคล
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวโดยอนุโลม 
 

๓๙ 



บทที่ ๑๐ 
คนเดินทางผ่าน 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร คือ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพ่ือผ่าน
หรือรอเดินทางออกไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและจะต้อง
ได้รับการตรวจตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)  

ข้อ ๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร   
ตามความในข้อ ๑ จะอนุญาตให้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพ่ือรอเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งอันเป็นจุดหมาย
ปลายทางไม่เกิน ๓๐ วัน จากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจในชั้นต้น หากมีความจ าเป็นจะต้องขออยู่ต่อไปอีกก็ควรจะ
เป็นกรณี ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทยได้ เช่น 
๒.๑.๑ การเจ็บป่วยกะทันหันและมีแพทย์โรงพยาบาลของทางราชการลงความเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
๒.๑.๒ พาหนะที่คนต่างด้าวจะเดินทางเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถเดินทางได้หรือการนัด

หยุดงานของพนักงานบริษัทการบิน 
๒.๒ กรณีเข้ามาปฏิบัติงานให้กับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีความจ าเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
การยื่นค าขอพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อไปอีกตามความในข้อนี้ให้ยื่นค าขอตาม     

แบบ (ตม.๗) พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๓ คนต่างด้าวทุกสัญชาติยกเว้นสัญชาติคอมมิวนิสต์หรือเครือคอมมิวนิสต์ ที่มีสัมพันธ์ทางการทูต

กับประเทศไทยที่ประสงค์จะเดินทางผ่านราชอาณาจักรไทยไปประเทศอ่ืน  แต่เดินทางเข้ามาโดยหนังสือเดินทาง
ไม่ได้รับการตรวจลงตรา ให้ผ่อนผันให้ผ่านเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่เวลา             
ที่เดินทางเข้ามา ส่วนคนต่างด้าวในสังกัดสัญชาติคอมมิวนิสต์ หรือเครือคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศไทย หรือคนไร้สัญชาติ หรือคนต่างด้าวที่ถือเอกสารการเดินทางประเภท ซี .ไอ. ของรัฐบาลฮ่องกง หรือ
เอกสารการเดินทางอ่ืนที่รัฐบาลไทยไม่รับรอง ห้ามมิให้เดินทางเข้ามาโดยหนังสือเดินทางไม่ได้รับการตรวจลงตรา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๔ การปฏิบัติเกี่ยวกับคนเดินทางผ่านราชอาณาจักรอ่ืนใด อันมิได้วางระเบียบไว้ให้น าระเบียบ   
ที่ใช้ปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 

๔๐ 



 
 

บทที่ ๑๑ 
ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะ 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ ผู้ควบคุมพาหนะ หมายความว่า นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
คนประจ าพาหนะ หมายความว่า ผู้ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าหรือท างานประจ าพาหนะและ      

เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไม่มี      
คนประจ าพาหนะ 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะที่เข้ามายัง  ท่า สถานี หรือต าบลในราชอาณาจักร    
เป็นการชั่วคราว แล้วก็จะเดินทางกลับออกไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร            
ใช้แทนหนังสือเดินทาง  หากมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมี     
การตรวจลงตรา (VISA) ทั้งนี้ ยกเว้นพาหนะทางบก (เฉพาะรถยนต์) 

ข้อ ๒ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะ ตามความในข้อ ๑ จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ไทยเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และถ้ามีเหตุจ าเป็นก็ให้อนุญาตต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งปี 

ข้อ ๓ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว ภายหลังมีความจ าเป็น
จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกจากที่ได้รับอนุญาตไว้ในชั้นต้นก็ดี  หรือจะขออยู่ในราชอาณาจักรไทยในฐานะเป็น           
คนเข้าเมือง หรือจะร้องขอพิสูจน์ว่าเป็นสัญชาติไทยก็ดีให้ยื่นค าร้องขอตามแบบที่ก าหนดไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่       
ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ซึ่งตนอยู่แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะที่เป็นคนต่างด้าว  เมื่อมิได้กลับออกไปพร้อมกับ
พาหนะที่เข้ามาให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแล้วแต่กรณี น าตัวไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ     
คนเข้าเมือง เพ่ือจัดการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก าหนดไว้   ในกรณีที่คนประจ าพาหนะขัดขืน   
ไม่ยอมให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าตัวมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะอาจใช้อ านาจจับตัวผู้นั้นได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ข้อ ๕ การปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะอ่ืนใดอันมิได้วางระเบียบไว้ให้น า
ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติแก่คนเดินทางผ่านราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๔๑ 



 

บทที่ ๑๒ 
คนต่างด้าวท่ีได้รับการยกเว้น 

---------------------- 
 

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตราบเท่าที่อยู่ในฐานะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ. ๒๕๒๒ นอกจาก         
การปฏิบัติหรือการต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

ข้อ ๑ บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร 
หรือซึ่งเดินทางผ่านราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน 

ข้อ ๒ พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุล ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
ราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน 

ข้อ ๓ บุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือ
ภารกิจในราชอาณาจักร 

ข้อ ๔ บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่
รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 

ข้อ ๕ หัวหน้าส านักงานองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองการ
ด าเนินการในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญ   
หรือบุคคลอ่ืนซึ่งองค์การหรือทบวงการเช่นว่านั้น แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจใน
ราชอาณาจักร เพ่ือองค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้   
กับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศนั้น 

ข้อ ๖ คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนหนึ่งแห่งครัวเรือนของบุคคลตาม   
ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือ ข้อ ๕ 

ข้อ ๗ คนรับใช้ส่วนตัว ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพ่ือมาท างานประจ าเป็นปกติ ณ ที่พักอาศัย
ของบุคคลตามข้อ ๑ หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีต าแหน่งทางทูตตามความตกลง     
ที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือกับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศ 

ในกรณีตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และหลักถ้อย
ทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสอบถาม และขอดูหลักฐานเพ่ือสอบสวนว่าบุคคลซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้น เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรานี้ 

๔๒ 



บทที่ ๑๓ 
การปฏิบัติแก่คนต่างด้าวท่ีไม่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยหรือคนต่างด้าวบางจ าพวก 

------------------------------- 
 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวซึ่งสังกัดสัญชาติที่ไม่มีสนธิสัญญากับรัฐบาลไทย เมื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการแก่ผู้นั้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยคนเข้าเมืองและ    
ให้รีบมีหนังสือแจ้งให้ต ารวจสันติบาลทราบโดยเร็ว   เมื่อต ารวจสันติบาลได้รับทราบจากกองตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว ด าเนินการสืบสวนพฤติการณ์ของผู้นั้น เมื่อทางสืบสวนปรากฏว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัย เชื่อว่า     
ไม่น่าไว้วางใจ ก็ให้รีบรายงานให้กรมต ารวจทราบ เมื่อกรมต ารวจพิจารณาและสั่งการประการใดก็ด าเนินการ     
ให้เป็นไปตามค าสั่งนั้น และแจ้งให้กองตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย 

ข้อ ๒ ส าหรับคนต่างด้าวตามข้อ ๑ หากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางชายแดน
ต่างจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรในท้องที่นั้นๆ โดยแจ้งให้สารวัตรใหญ่หรือ
สารวัตร หรือผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด ทราบเพ่ือสอดส่องพฤติการณ์ต่อไป แล้วรีบรายงานกองตรวจคนเข้า
เมืองทราบด้วย 

ข้อ ๓ คนต่างด้าวสังกัดสัญชาติโซเวียตรัสเซีย และประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์หรือบริวาร
คอมมิวนิสต์ เช่น โปแลนด์ โรมาเนีย เชโกสโลวาเกีย ฯลฯ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเดินทางเข้ามา หรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกองต ารวจสันติบาล และกรมประมวลข่าวกลางทราบ
การแจ้งให้ใช้แบบ ตม.๓๗ 

ข้อ ๔ บุคคลสัญชาติโซเวียตรัสเซีย และสัญชาติในเครือคอมมิวนิสต์ หรือบริวารคอมมิวนิสต์
ดังกล่าวในข้อต้นนั้นให้พึงเข้าใจว่า ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับการอ านวยความสะดวกซึ่งได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือเข้ามาในประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือคนที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง หรือเป็นบุคคลที่จะเดินทางผ่าน โดยหนังสือ
เดินทางได้รับการตรวจลงตราหรือได้รับการผ่อนผันไม่ต้องรับการตรวจลงตราก็ตาม ให้ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้อง
แจ้งให้กองต ารวจสันติบาล และกรมประมวลข่าวกลางทราบ 

ข้อ ๕ การอนุญาตให้บุคคลในสัญชาติประเทศคอมมิวนิสต์ หรือบริวารคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่มีสัมพันธ์
ทางการทูตกับประเทศไทย เข้ามาประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๕.๑ ผู้ที่จะเข้ามาประชุมเก่ียวกับสหประชาชาติและกระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควร 
๕.๒ คณะทูตของประเทศดังกล่าว ที่จะผ่านประเทศไทยในหน้าที่ราชการตามความจ าเป็น 

การผ่านนี้จะอนุญาตให้ได้ไม่เกิน ๑๕ วัน และเม่ือเดินทางเข้ามาถึงแล้วต้องมีผู้ติดตามคอยสอดส่องโดยใกล้ชิด 
๕.๓ ส าหรับบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาเพ่ือธุรกิจหรือทัศนาจรนั้น ตามปกติจะไม่อนุญาตให้

เดินทางเข้ามา เว้นแต่จะมีความจ าเป็นพิเศษ ซึ่งกองตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้วินิจฉัย 
๕.๔ กรณีที่เดินทางผ่านราชอาณาจักรต้องให้มีผู้รับรองในประเทศไทย และกองตรวจ     

คนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แต่เฉพาะรายที่จ าเป็นจริงๆ และให้ผู้ติดตามคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวด้วย 
 

ทั้งนี้ ถ้าเป็นกรณีที่กระทรวงต่างประเทศอนุญาตให้เข้ามา  จะได้แจ้งเรื่องของผู้นั้นให้กรมต ารวจ
ทราบโดยด่วน บุคคลที่กล่าวนี้ เมื่อเดินทางเข้ามาประเทศไทย รวมทั้งที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้อนุญาต 
ในการติดตามสอดส่องดูแลพฤติการณ์ความเคลื่อนไหวในระหว่างอยู่ ในประเทศไทยเป็นหน้าที่ของ              
กองต ารวจสันติบาล และในส่วนกลางให้สารวัตรแผนกควบคุมอัตราคนเข้าเมือง กองก ากับการ ๑ กองตรวจ    
คนเข้าเมือง เป็นผู้แจ้งให้กองต ารวจสันติบาลทราบ ส่วนในภูมิภาคให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาค        
แจ้งโดยตรงไปยังกองต ารวจสันติบาล และให้รายงานกองตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย 

๔๓ 



บทที่ ๑๔ 
การออกใบส าคัญและใบแทนใบส าคัญ 

------------------------- 
 

ข้อ ๑  ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่และใบแทนซึ่งออกให้แก่คนต่ำงด้ำว   มีอยู่ ๔ ชนิด คือ 
๑.๑ ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.๑๕) 
๑.๒ ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.๑๖) 
๑.๓ ใบแทนใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗)  
๑.๔ ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ ยกเว้นค่ำธรรมเนียม (ตม.๑๖ ย.ว.) 

ข้อ ๒ ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่และใบแทนและกำรขอหลักฐำนกำรแจ้งออก    
มีดังนี้ คือ (ล้ำสมัยแล้ว  ต้องดูอัตรำค่ำธรรมเนียมจำกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗  (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒) 

๒.๑  ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.๑๖) ออกตำมมำตรำ ๔๗ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท  
 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ เป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ         

คนต่ำงด้ำวที่มีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือของบุคคลซึ่งมีสัญชำติไทยฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บำท 
๒.๒ ใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ (ตม.๑๖) ออกตำมมำตรำ ๕๑ ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บำท  
๒.๓  กำรขอหลักฐำนกำรแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกลับเข้ำมำอีกตำมมำตรำ    

๕๐(๑)  ครั้งละ ๓๐๐ บำท 
๒.๔ ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕) ตำมมำตรำ ๕๐(๒) ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บำท 
๒.๕ เอกสำรที่ออกให้ตำมมำตรำ ๕๒ (ตม.๑๗) ฉบับละ ๕๐๐ บำท 

ข้อ ๓  กำรขอรับใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ แบบ ตม.๑๖ ย.ว. และ ตม.๑๕ ให้ยื่นค ำร้องตำมแบบ ตม.๑๘ 
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมด้วยรูปถ่ำยของผู้ขออนุญำต ๔X๖ ซม. ครึ่งตัว    
หน้ำตรงไม่สวมหมวก จ ำนวน ๔ รูป หำกขอรับใบแทนใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ตม .๑๗ ให้ยื่นค ำร้องขอตำม         
แบบ ตม.๒๐ 

ข้อ ๔ ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ที่ออกให้นั้น ให้ออกตำมแบบ  ตม.๑๕  และ  ตม.๑๖ แล้วแต่กรณี กล่ำวคือ   
ถ้ำเป็นกำรขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ตำมควำมในมำตรำ ๔๗  และมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ออกใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ (ตม.๑๖) ปกสีน้ ำเงินแก ่

แต่ถ้ำหำกเป็นกำรขอรับใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ตำมควำมในมำตรำ ๕๐ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
คนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ออกใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ (ตม.๑๕) ปกสีแดง 

ข้อ ๕ กำรออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕)  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรสอบสวนจนได้หลักฐำน
แน่ชัดว่ำเป็นผู้ที่ได้เข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยผ่ำนกำรตรวจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และมีถิ่นที่อยู่เป็นประจ ำ   
อยู่ในรำชอำณำจักรมำโดยชอบ  และเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้พิจำรณำแล้วเห็นเป็นกำรสมควรจึงให้เสนอ
ขอรับอนุมัติจำกกองตรวจคนเข้ำเมืองเพ่ือออกใบส ำคัญให้ต่อไป     

ข้อ ๖ กำรออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ยกเว้นค่ำธรรมเนียม (ตม.๑๖ ย.ว.) ตำมควำมในมำตรำ ๑๗   
แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำว ต่อไปนี้ 

 

๔๔ ๔๔ 



 
 

๖.๑  กำรออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ยกเว้นค่ำธรรมเนียมนี้ให้เป็นหน้ำที่ของแผนกตรวจสอบ
ออกใบส ำคัญ กองก ำกับกำร ๑ ด ำเนินกำรเพียงแห่งเดียว  ส่วนด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคต่ำงๆ ห้ำม
ออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ประเภทนี้โดยเด็ดขำด  เว้นแต่ผู้บังคับกำรกองตรวจคนเข้ำเมืองจะสั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืน       
เป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย 

๖.๒ เมื่อรัฐมนตรีว่ำกระทรวงมหำดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญำตให้คน   
ต่ำงด้ำวผู้ใดหรือจ ำพวกใดเป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรนอกเหนือจำกประกำศก ำหนดคนต่ำงด้ำว        
เป็นรำยปี (ไม่เกี่ยวกับโควตำ) และยกเว้นค่ำธรรมเนียมแล้ว (ตำมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒)  ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยไปด ำเนินกำร โอนเรื่องให้แผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญด ำเนินกำร
ต่อไป 

๖.๓ กำรออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่โดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบนี้ให้แผนกตรวจสอบ
ออกใบส ำคัญจัดกำร ดังนี้ 

๖.๓.๑  ให้มีหมำยเหตุข้อควำมยกเว้นค่ำธรรมเนียมไว้ในหน้ำ ๔ ของใบส ำคัญถิ่นที่
อยู่ด้วยสีแดงว่ำ “ยกเว้นค่ำธรรมเนียมรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ตำมค ำสั่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย โดย
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ เดือน ปี” และให้หมำยเหตุข้อควำมเช่นเดียวกันนี้ให้ปรำกฏในค ำร้องแบบ 
ตม.๑๘ ทั้งสองฉบับที่ด้ำนหน้ำค ำร้องทำงซ้ำยมือ และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบส ำคัญลงชื่อต ำแหน่งและ
วันที่ เดือน ปี ที่ออกใบส ำคัญ ก ำกับไว้ใต้ข้อควำมนั้นด้วยทุกแห่ง 

๖.๓.๒ เลขที่ของใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ประเภทนี้ ให้ออกเลขที่เรียงตำมล ำดับทับด้วยปี     
ที่ออกเป็นอีกส่วนหนึ่งต่ำงหำกจำกเลขที่ในใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ชนิดเสียค่ำธรรมเนียม และให้ท ำสมุดจ่ำยใบส ำคัญ
เป็นพิเศษโดยเฉพำะและให้เพ่ิมอักษร ย.ว. ต่อจำกค ำว่ำเลขที่ในค ำร้อง ตม.๑๘ กับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ด้วย   
เพ่ือให้เห็นได้ง่ำย เช่น เลขที่ ย.ว.๑/๒๕๒๒ เป็นต้น (อักษร ย.ว.ย่อมำจำกค ำว่ำ “ยกเว้นค่ำธรรมเนียม”)   

ข้อ ๗ กำรยื่นค ำร้องขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕ และ ตม.๑๖) ในกรณีที่เป็นผู้เยำว์อำยุต่ ำ
กว่ำ ๑๒ ปี จะต้องให้บิดำมำรดำ หรือผู้ใช้อ ำนำจปกครอง หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นแทนและ        
ให้แสดงให้ชัดว่ำเกี่ยวข้องกันอย่ำงใด ในท้ำยค ำร้องกับให้ผู้กระท ำแทนลงนำมหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือหัวแม่มือขวำ 
และให้พมิพ์ลำยนิ้วมือหัวแม่มือขวำของผู้เยำว์ไว้ด้วย 

ข้อ ๘  คนต่ำงด้ำวที่เป็นผู้เยำว์อำยุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป แต่ยังไม่บรรลุนิติภำวะให้ท ำกำรยื่นค ำร้อง
ด้วยตนเองโดยให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ใช้อ ำนำจปกครอง หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีลงนำมหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ
หัวแม่มือขวำก ำกับไว้ภำยใต้ชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือของผู้ร้องไว้พร้อมกับแสดงให้ชัดว่ำเกี่ยวข้องกันอย่ำงไรด้วย 

ข้อ ๙  เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ หำกปรำกฏว่ำเรื่องของคนต่ำงด้ำวผู้ใดในต้นเรื่องของผู้นั้น 
ได้มีกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือไว้ ก็ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือขวำของคนต่ำงด้ำวนั้น ๆ ลงในค ำร้องด้วยทุกรำย ถึงแม้ว่ำ      
คนต่ำงด้ำวนั้นจะเซ็นชื่อได้ก็ตำม   

ข้อ ๑๐ ค ำร้องทุกฉบับถ้ำคนต่ำงด้ำวเซ็นชื่อเป็นภำษำจีนหรือภำษำอ่ืนใด ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถจะอ่ำนได้ ก็ให้เขียนชื่อของผู้นั้นเป็นภำษำไทยก ำกับ และให้พิมพ์ลำยนิ้วมือหัวแม่มือขวำไว้ในค ำร้อง
ด้วยหมึกสีด ำให้ชัดเจนด้วย 

 

๔๕ 



 
 

ข้อ ๑๑ กรณีคนต่ำงด้ำวยื่นค ำร้องขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗ ปกสีขำว) จำกที่ท ำกำร     
ตรวจคนเข้ำเมืองที่ออกใบส ำคัญและเป็นกรณีที่คนต่ำงด้ำวยื่นค ำร้องขอรับใบแทนใบส ำคัญฉบับเดิมช ำรุดหรือ
ได้ใช้ไปไม่มีที่ว่ำงส ำหรับสลักหลัง   ซึ่งเป็นกำรขอรับใบแทนหรือเปลี่ยนใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ใหม่แทนฉบับเดิม      
ที่มีอยู่แล้ว  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้องพิจำรณำหลักฐำนเรื่องเดิมที่ผู้นั้นเคยรับใบส ำคัญฯ และใบส ำคัญฯ 
เดิมยังมีอำยุใช้ได้ (ไม่ขำดอำยุ) เมื่อได้ตรวจสอบหลักฐำนถูกต้องแล้วในส่วนกลำงให้เสนอผู้ก ำกับกำร หรือ
ผู้รักษำรำชกำรแทน หรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน เป็นผู้พิจำรณำสั่งอนุญำต ในส่วนภูมิภำคให้ตรวจคนเข้ำเมือง
จังหวัด หรือตรวจคนเข้ำเมืองอ ำเภอ ที่เป็นนำยต ำรวจชั้นสัญญำบัตรเป็นผู้พิจำรณำสั่งอนุญำตแล้ว จึงให้ออก
ใบแทนใบส ำคัญฯ แล้วแต่กรณีให้ได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีที่ยื่นค ำร้องขอรับใบแทนใบส ำคัญฯ เดิมที่สูญหำย ก็ให้
สอบสวนถึงเหตุผลที่ใบส ำคัญฯ นั้นสูญหำย ในกรณีหลังให้ส่งส ำนวนกำรสอบสวนและใบรับแจ้งควำมของหำย
หรือใบรับค ำร้องทุกข์จำกต ำรวจท้องที่พร้อมด้วยหลักฐำนกำรตรวจสอบไปยังกองตรวจคนเข้ำเมือง           
เพ่ือพิจำรณำก่อนเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะออกใบแทนใบส ำคัญให้ได้ 

ข้อ ๑๒ เมื่อคนต่ำงด้ำวยื่นค ำร้องขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗) ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมิใช่
เป็นที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่เคยออกใบส ำคัญฯ ฉบับเดิม ก็ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับค ำร้องนั้น
ด ำเนินกำรสอบสวนดังกล่ำวในข้อ ๑๑ แล้วสอบถำมหลักฐำนไปยังที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองแห่งเดิมที่ออก
ใบส ำคัญฯ เพ่ือให้ตรวจสอบหลักฐำนว่ำได้เคยออกใบส ำคัญฯ นั้นให้จริงหรือไม่ และให้ขอค ำร้องเดิมมำ
ประกอบเรื่อง กับให้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเข้ำ-ออกไปนอกรำชอำณำจักรให้ทรำบด้วย แล้วรวบรวมเอกสำร
พร้อมทั้งส ำนวนกำรสอบสวนไปขออนุมัติต่อกองตรวจคนเข้ำเมืองเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร   เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  
จึงออกใบส ำคัญฯ ให้   ทั้งนี้ไม่ว่ำเป็นกรณีที่ใบส ำคัญฯ ฉบับเดิมช ำรุดหรือได้ใช้ไปไม่มีที่ว่ำงส ำหรับสลักหลัง 
หรือสูญหำย 

ข้อ ๑๓  เนื่องด้วยปรำกฏว่ำใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่ำงด้ำวที่น ำมำขอให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่     
ท ำหลักฐำนกำรแจ้งออกนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกลับเข้ำมำอีก ปรำกฏว่ำใบส ำ คัญฯ ซึ่งออกให้ก่อนใช้
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นกระดำษแผ่นเดียว ซึ่งส่วนมำกมักเลอะเลือน เนื่องจำกเป็น
เวลำนำนมำแล้ว  และในกรณีที่ออกใบส ำคัญให้แก่คนต่ำงด้ำวอำยุตั้งแต่ ๑๒ ขึ้นไปนั้น รูปถ่ำยที่ปิดใน         
ใบส ำคัญฯ สมัยนั้น ไม่แน่ชัดว่ำเป็นรูปถ่ำยตรงกับตัวจริงของผู้ถือใบส ำคัญฯ หรือเป็นคน ๆ เดียวกันหรือไม่ 
และมักขำดรุ่งริ่ง   จึงพิจำรณำเห็นว่ำลักษณะของใบส ำคัญ ๆ  ดังกล่ำวนี้ น่ำจะถือได้ว่ำเป็นใบส ำคัญฯ ที่ช ำรุด
ได้และมักขำดรุ่งริ่ง   จึงพิจำรณำเห็นว่ำลักษณะของใบส ำคัญ ๆ  ดังกล่ำวนี้ น่ำจะถือได้ว่ำเป็นใบส ำคัญฯ       
ที่ช ำรุดได้ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ เมื่อมีคนต่ำงด้ำวน ำใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ซึ่งมีอำยุใช้ได้มำขอท ำ
หลักฐำนกำรแจ้งออกนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกลับเข้ำมำอีก ถ้ำปรำกฏว่ำเป็นใบส ำคัญที่ช ำรุด ก็ให้แนะน ำให้
เจ้ำของผู้ถือใบส ำคัญฯ นั้น ขอรับใบแทนใบส ำคัญที่อยู่ (ตม.๑๗) เสียใหม่ แล้วจึงท ำหลักฐำนกำรแจ้งออกให้ 

ข้อ ๑๕ กำรแจ้งเรื่องคนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตให้เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรให้           
นำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่ ที่คนต่ำงด้ำวเข้ำไปมีภูมิล ำเนำอยู่ทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรออกใบส ำคัญประจ ำตัวคน
ต่ำงด้ำวให้ถือระเบียบปฏิบัติดังนี้ 

 

๔๖ 



 
 

๑๕.๑  เมื่อคนต่ำงด้ำวผู้ใดได้รับอนุญำตให้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยโดยได้รับ
ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.๑๖ หรือ ตม.๑๖ ย.ว. แล้วแต่กรณี ในส่วนกลำงให้เป็นหน้ำที่ของแผนกตรวจสอบออก
ใบส ำคัญ กองก ำกับกำร ๑ เป็นผู้แจ้งนำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่ทรำบ ส ำหรับในส่วนภูมิภำคให้ตรวจคน   
เข้ำเมือง ซึ่งได้ออกใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ (ตม.๑๖ หรือตม.๑๖ ย.ว.) นั้นๆ แจ้งให้นำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวแห่งท้องที่
ที่คนต่ำงด้ำวมีภูมิล ำเนำทรำบ กำรแจ้งให้นำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่ทรำบตำมควำมในข้อนี้ให้แจ้ง        
ตำมแบบ ตม.๖๖ 

๑๕.๒  เมื่อตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคแห่งใดได้ออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๖ หรือ 
ตม.๑๖ ย.ว.) หรือได้ท ำพิธีกำรเข้ำเมืองให้แก่คนต่ำงด้ำว  และได้แจ้งให้นำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่ทรำบ
ตำมควำมในข้อ ๑๕.๑ แล้ว ในวันรุ่งขึ้นให้รีบส่งค ำร้องแบบ ตม.๑๘ พร้อมกับส ำเนำหนังสือที่ได้แจ้งไปยัง    
นำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่นั้นไปให้แผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญโดยเร็ว 

๑๕.๓ ในกรณีที่คนต่ำงด้ำวอำยุต่ ำกว่ำ ๑๒ ปี ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
บิดำมำรดำหรือผู้ใช้อ ำนำจปกครอง หรือผู้ปกครองได้ยื่นค ำร้องขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ในนำมของคนต่ำงด้ำว   
ผู้นั้นร่วมกับบิดำมำรดำหรือผู้ใช้อ ำนำจปกครองหรือผู้ปกครองให้ท ำบันทึกหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้เป็น   
คนมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมแบบ ตม.๖๗ 

๑๕.๔ ภำยในวันที่ ๕ ของทุกเดือนให้แผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญรวบรวมรำยกำรตำม
ข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ แห่งระเบียบนี้ส่งไปให้กองทะเบียนคนต่ำงด้ำวและภำษีอำกร ทรำบตำมแบบ ตม.๖๘ 

๑๕.๕ กรณีท่ีมีคนต่ำงด้ำวถือใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ (ตม.๑๖) ไปขอให้นำยทะเบียนคนต่ำงด้ำว
ออกใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว   ให้นำยทะเบียนตรวจสอบหลักฐำนกำรแจ้งคนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตให้เป็น
คนเข้ำเมืองจำกกองตรวจคนเข้ำเมือง    หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคที่ออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่นั้น  ๆ 

เสียก่อน  ซึ่งในทำงปฏิบัติกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคจะแจ้งในหนังสื อให้   
นำยทะเบียนทรำบภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๖) เมื่อได้รับแจ้งและตรวจสอบ
ถูกต้องแล้ว  จึงออกใบส ำคัญประจ ำตัวให้ไป ห้ำมมิให้ออกใบส ำคัญประจ ำตัวก่อนได้รับแจ้งจำกกองตรวจ      

คนเข้ำเมือง  หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคโดยเด็ดขำด  หำกมีกรณีเป็นที่สงสัยให้รีบติดต่อสอบถำม    

ไปทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง   หรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคนั้น  ๆ แล้วแต่กรณี   เพ่ือตรวจสอบ
หลักฐำนกำรออกใบส ำคัญให้ถูกต้องต่อไป 

๑๕.๖  เมื่อนำยทะเบียนคนต่ำงด้ำวท้องที่ได้แจ้งเลขที่ วัน เดือน ปี และสถำนที่ออก
ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวให้แก่คนต่ำงด้ำวคนใดมำให้ตรวจคนเข้ำเมืองแห่งใดทรำบแล้ว   ให้ตรวจคน     

เข้ำเมืองแต่ละแห่งที่ได้รับแจ้งนั้นหมำยเหตุรำยละเอียดที่ได้รับแจ้งนี้ไว้ในค ำร้องแบบ  ตม.๑๘  ของคนต่ำงด้ำว
นั้น ๆ  พร้อมทั้งหมำยเหตุไว้ในสมุดจ่ำยใบส ำคัญฯ  ให้เป็นหลักฐำนอีกด้วย และให้รีบแจ้งให้กองตรวจ           

คนเข้ำเมืองทรำบรำยละเอียดดังกล่ำวนี้ด้วยทุกรำย 
ข้อ ๑๖  คนต่ำงด้ำวสัญชำติจีน  หรือเชื้อชำติจีนที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศและมำยื่นค ำร้องขอรับ

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕)  เพ่ือประสงค์จะเดินทำงไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน   ฮ่องกง  มำเก๊ำ  พม่ำ  ลำว  

เขมร  เวียดนำม ก่อนที่จะออกใบส ำคัญฯ  ให้ท ำหนังสือแจ้งกองต ำรวจสันติบำลสืบสวนพฤติกำรณ์เสียก่อน 
 
 

๔๗ 



 
 

ข้อ ๑๗  ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ฉบับใด ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบและได้วินิจฉัยแล้ว  ถ้ำเป็น          

ใบส ำคัญฯ ที่ขำดอำยุใช้ไม่ได้ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑๗.๑  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจพบยึดใบส ำคัญถิ่นที่อยู่นั้นไว้ แล้วส่งไปยังหน่วยงำน   

ที่เก่ียวข้อง  ถ้ำเป็นใบส ำคัญฯ ที่ออกให้ ที่กองตรวจคนเข้ำเมือง   ก็ให้ส่งไปเก็บยังแผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญ 

ถ้ำเป็นใบส ำคัญฯ ที่ออกให้ ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำค ก็ให้ส่งไปเก็บยังที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมือง
ส่วนภูมิภำคนั้นๆ โดยมิชักช้ำ 

๑๗.๒ เมื่อแผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญ หรือที่ท ำกำรส่วนภูมิภำคแห่งใดได้รับใบส ำคัญ
ถิ่นที่อยู่ตำมข้อ ๑๗.๑ แล้ว ให้ด ำเนินกำรขีดคร่อมใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ และหมำยเหตุในหลักฐำนจ่ำยว่ำ “ขำดอำยุ
ใช้ไม่ได้” แล้วเก็บรวมเรื่องเดิมไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบต่อไป  ส ำหรับส่วนกลำงให้สำรวัตร             

แผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญ หรือผู้รักษำรำชกำรแทน เป็นผู้หมำยเหตุขีดคร่อมส ำหรับส่วนภูมิภำคให้      
ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด  ตรวจคนเข้ำเมืองอ ำเภอ หรือผู้รักษำรำชกำรแทนแล้วแต่กรณี  เป็นผู้หมำยเหตุ       
ขีดคร่อมแล้วรำยงำนให้กองตรวจคนเข้ำเมืองทรำบ 

๑๗.๓  กรณีคนต่ำงด้ำวตำมข้อ ๑๗.๑ ประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่รำชอำณำจักรตำมเดิมต่อไปอีก     

ก็ให้ยื่นค ำร้องขอตำมแบบ ตม.๑๔  ต่อแผนกที่เกี่ยวข้องตำมประเภทของกำรตรวจลงตรำที่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นได้รับ  

เข้ำมำหรือที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคแล้วแต่กรณี    เมื่อแผนกที่เกี่ยวข้องหรือที่ท ำกำรตรวจ        

คนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคแห่งใดได้รับค ำร้องไว้แล้ว   ให้ท ำกำรสอบสวนถึงสำเหตุควำมจ ำเป็น มีเหตุผลและ     

ข้อแก้ตัวอันสมควรหรือไม่  แล้วให้ขอใบส ำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมเรื่องเดิมของผู้นั้นรวมเรื่องพิจำรณำมีควำมเห็นเสนอ
กองตรวจคนเข้ำเมืองต่อไป 

ข้อ ๑๘  กรณีคนต่ำงด้ำวเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักรแล้วสละภูมิล ำเนำ  ก็ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจพบยึดใบส ำคัญถิ่นที่อยู่แล้วส่งไปเก็บยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมข้อ  ๑๗.๑ และ ข้อ ๑๗.๒ 

ต่อไป  โดยให้ขีดคร่อมในใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ และบันทึกหมำยเหตุในหลักฐำนกำรจ่ำยว่ำ “สละภูมิล ำเนำ” และให้
ลงรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน เดือน ปีที่เดินทำงออก และโดยพำหนะใดไว้ด้วยแล้วรำยงำนให้กองตรวจคนเข้ำเมือง
ทรำบ 

ข้อ ๑๙  กรณีคนต่ำงด้ำวผู้ถือใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ถึงแก่ควำมตำยให้ผู้ครอบครองน ำใบส ำคัญถิ่นที่อยู่
ไปส่งคืนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ส่งไปเก็บยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตำมข้อ ๑๗.๑ และ ๑๗.๒ ต่อไป โดยให้ขีดคร่อมใบส ำคัญถิ่นที่อยู่และบันทึกหมำยเหตุในหลักฐำนกำรจ่ำยว่ำ  

“ตำย” และให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ถึงแก่ควำมตำยตำมส ำเนำใบมรณะบัตรไว้ด้วย แล้วรำยงำนให้กองตรวจ  

คนเข้ำเมอืงทรำบ 
ข้อ ๒๐ กรณีคนต่ำงด้ำวถูกเพิกถอนกำรอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมมำตรำ  ๕๓      

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยึดใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ส่งแผนกตรวจสอบออกใบส ำคัญ   โดยให้ขีดคร่อมใบส ำคัญถิ่นที่อยู่
และบันทึกหมำยเหตุในหลักฐำนกำรจ่ำยว่ำ “เพิกถอน” รวมทั้งให้บันทึกวัน เดือน ปี ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน     

ไว้ด้วยแล้วรำยงำนให้กองตรวจคนเข้ำเมืองทรำบ 
ในกรณีที่ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ออกให้ ณ  ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำค ให้ส่งใบส ำคัญ

ถิ่นที่อยู่ไปยังที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำคนั้น  ๆ ด ำเนินกำรตำมนัยวรรคแรกโดยมิชักช้ำ 
ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่คนต่ำงด้ำวถือใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ตม.๑๑ เดิมและยังสมบูรณ์อยู่ให้ถือว่ำคนต่ำง

ด้ำวผู้นั้นถือใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ ตม.๑๖ ตำมระเบียบใหม่นี้ 

๔๘ 



บทที่ ๑๕ 
การสลักหลังใบส าคัญ 

---------------------- 
 

ข้อ ๑  ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ให้ใช้ได้ตลอดไป ถ้ำเจ้ำของใบส ำคัญฯ นั้น ออกไปนอกรำชอำณำจักร      

ให้ถือว่ำ ใบส ำคัญฯ นั้นขำดอำยุใช้ไม่ได้   เว้นแต่เมื่อก่อนจะออกไปเจ้ำของใบส ำคัญฯ  ได้น ำไปให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ท ำหลักฐำนกำรแจ้งออกนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกลับเข้ำอีก  และผู้นั้นกลับเข้ำมำภำยในก ำหนด ๑ ปี 
นับแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำหลักฐำนให้ 

ข้อ ๒  เมื่อผู้ขอสลักหลังแจ้งออกในใบส ำคัญที่อยู่  ยื่นค ำร้องขอสลักหลังตำมแบบ ตม.๑๓  ให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เรียกตรวจใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว   หนังสือเดินทำง กับตรวจพิจำรณำใบส ำคัญฯ       

ที่น ำมำสลักหลังแจ้งออกว่ำยังเป็นใบส ำคัญฯ  ที่ยังสมบูรณ์หรือไม่  เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจถูกต้องแล้ว     

ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้โดยมีต้นขั้วเรียงหน้ำล ำดับเล่ม เลขที่ เป็นปี ๆ ไป พร้อมกับ
ลงเล่มและเลขที่ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐำนในค ำร้องและสมุดสลักหลังแจ้งออก (ในช่องหมำยเหตุ) ด้วย 

ข้อ ๓  เมื่อได้รับค่ำธรรมเนียมถูกต้อง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับส่วนกลำง ได้แก่ ผู้บังคับกำร  

หรือผู้ก ำกับกำร  หรือผู้รักษำกำรแทน ส ำหรับส่วนภูมิภำค ได้แก่ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด  ตรวจคนเข้ำเมือง
อ ำเภอ หรือหัวหน้ำด่ำนที่มียศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีหรือเทียบเท่ำร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป   ประทับตรำสลักหลัง    

แจ้งออกดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมกับลงลำยมือชื่อของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้สลักหลังและประทับตรำประจ ำต ำแหน่งเป็น
ส ำคัญลงในรำยกำรสลักหลังใบส ำคัญถิ่นที่อยู่นั้นด้วย 

ข้อ ๔  ค่ำธรรมเนียมในกำรสลักหลังใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ดังกล่ำวนี้ ให้เรียกเก็บเป็นเงิน ๓๐๐ บำท 
ข้อ ๕  กำรสลักหลังใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ดังกล่ำวนี้ให้เจ้ำของใบส ำคัญฯ มำขอสลักหลังด้วยตนเอง 
ข้อ ๖  กำรสลักหลังให้แก่คนต่ำงด้ำวที่มำขอให้ท ำกำรสลักหลังใบส ำคัญถิ่นที่อยู่เมื่อคนต่ำงด้ำว  

มำขอสลักหลังในวันใด ก็ให้ลง วัน เดือน ปี ในวันที่มำสลักหลัง นั้น 
ข้อ ๗  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำบัญชีตำมแบบท้ำยข้อควำมในบทนี้ ส ำหรับ กรอกข้อความในกำร

ที่คนต่ำงด้ำวมำขอให้สลักหลังในใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ 
 

๔๙ 



 
 

ข้อ ๘ เมื่อผู้ถือใบส ำคัญถิ่นที่อยู่มำแจ้งขอถอนกำรสลักหลัง  โดยอ้ำงว่ำมิได้เดินทำงไปนอก
รำชอำณำจักร   ก็ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขีดฆ่ำและบันทึกหมำยเหตุ  กำรขีดฆ่ำนั้นในใบส ำคัญฯให้ชัดเจน         

กับหมำยเหตุในสมุดทะเบียนดังกล่ำวในข้อก่อน ๆ แต่ถ้ำกำรขอถอนสลักหลังนั้นล่วงเลยเวลำ ๑ ปี แล้วนับแต่
วันสลักหลังให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรสอบสวนแล้วเสนอกองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 

ข้อ ๙ กำรสลักหลังแจ้งออกในใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ส ำหรับคนต่ำงด้ำวบำงสัญชำติ  นอกจำกปฏิบัติ
ตำมระเบียบที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

๙.๑  คนจีนที่มำยื่นค ำร้องท ำหลักฐำนกำรแจ้งออกเพ่ือกลับเข้ำมำในประเทศอีก  โดยที่     
ผู้นั้นแสดงควำมประสงค์จะเดินทำงไปยัง ฮ่องกง   มำเก๊ำ   พม่ำ   ลำว   เขมร   เวียดนำม   ให้แจ้ ง                       

กองต ำรวจสันติบำล   พร้อมส่งค ำร้องแบบ ตม.๑๓  ซึ่งปิดรูปถ่ำยจ ำนวน ๑ ฉบับ  ไปเพ่ือกองต ำรวจสันติบำล
สืบสวนก่อน  เมื่อได้รับอนุญำตจำกกองต ำรวจสันติบำลแล้ว จึงท ำหลักฐำนกำรแจ้งออกให้ได้ 

๙.๒ คนจีนซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย   และมำยื่นค ำร้องขอรับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่    
(ตม.๑๕) เพ่ือประสงค์จะเดินทำงไป ฮ่องกง มำเก๊ำ พม่ำ ลำว เขมร เวียดนำม ก่อนที่จะออกใบส ำคัญให้แจ้ง   

กองต ำรวจสันติบำลสืบสวนก่อน เช่นเดียวกับข้อ ๙.๑ โดยท ำหนังสือแจ้งไปให้กองต ำรวจสันติบำลทรำบ 
๙.๓ คนสัญชำติอ่ืน (นอกจำกจีน) ซึ่งเป็นบุคคลสังกัดชำติที่ไม่มีสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับ

รัฐบำลไทย ถ้ำจะเดินทำงไปยังประเทศดังกล่ำวนี้ให้แจ้งกองต ำรวจสันติบำลสืบสวนก่อนแล้วแต่กรณี
เช่นเดียวกัน โดยที่บุคคลประเภทนี้กองต ำรวจสันติบำลจะต้องสอดส่องดูแลพฤติกำรณ์และกำรเคลื่อนไหว 

๙.๔  ส ำหรับด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองส่วนภูมิภำค  ในกรณีที่คนสัญชำติจีนขอท ำหลักฐำนกำร
แจ้งออกเพ่ือกลับเข้ำมำในประเทศไทยอีก  ให้รำยงำนไปกองตรวจคนเข้ำเมืองก่อน  พร้อมด้วยส่งค ำร้องแบบ 

ตม.๑๓  ซึ่งปิดรูปถ่ำย ๑ ฉบับ เพ่ือส่งกรมต ำรวจสืบสวนก่อนเป็นไปในท ำนองเดียวกันกับกรณีคนต่ำงด้ำวยื่น   

ค ำร้องขอรับใบส ำคัญ (ตม.๑๕)  ซึ่งต้องขออนุญำตกองตรวจคนเข้ำ เมืองอยู่แล้ว  ส ำหรับ ตม.๑๓  ให้ท ำขึ้น   

โดยสมบูรณ์เป็น ๓ หรือ ๔ ฉบับ แล้วแต่กรณี 

๕๐ 



 

บทที่ ๑๖ 
การกักตัวคนต่างด้าว 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่  
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควรโดย            
ให้ค ารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบค าสั่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดก็ได้ หรือถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกัน หรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
จะกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดตามท่ีเห็นเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าบุคคลใดมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยค าของบุคคลนั้นอาจเป็น
ประโยชน์แก่กรณีที่สงสัย  ก็มีอ านาจเรียกบุคคลนั้นมาสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยค าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการ
อันระบุในมาตรา ๑๒(๘) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกันการนั้น  หรือ
หญิงหรือเด็กคนใดเข้ามาเพ่ือการเช่นว่านั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้
ชั่วคราว โดยสั่งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตนและตอบค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจะสั่งให้ไป   
รายงานตนและตอบค าถามของเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ตามระยะเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดก็ได้ แต่ระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงานตนและตอบค าถามต้องห่างกันไม่น้อยกว่า   
เจ็ดวันต่อครั้ง 

ข้อ ๒ การกักตัวคนต่างด้าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกักไว้ได้เท่าที่จ าเป็นตามพฤติการณ์    
แห่งกรณี  แต่ห้ามมิให้กักเกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักนั้นมาถึงที่ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะยืดเวลาเกินกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได้เท่าเหตุจ าเป็น แต่มิให้เกินเจ็ดวันและให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเหตุจ าเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย 

ข้อ ๓ ถ้าเกิดความจ าเป็นที่จะต้องกักตัวคนต่างด้าวเกินกว่าก าหนดเจ็ดวันให้พนักงานเจ้าหน้ าที่
ยื่นค าร้องต่อศาล ขอให้มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอ านาจกักตัวไว้เท่าที่
จ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกันหรือเรียก    
ทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ 

ข้อ ๔ เมื่อศาลสั่งอนุญาตให้กัก โดยปกติให้น าตัวคนต่างด้าวนั้นไปกักไว้อย่างเดิม 
ข้อ ๕ การยื่นค าร้องขอให้ศาลกักตัวคนต่างด้าวทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานคร ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องและเหตุผลเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากผู้บังคับกองตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้รักษาการแทน 
ในราชการส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติท านองเดียวกัน แต่ในเรื่องการให้ความเห็นชอบนั้นให้เป็นหน้าที่ของตรวจ    
คนเข้าเมืองจังหวัด  หรือผู้รักษาการแทน และถ้าหากมีกรณีข้อสงสัยให้ติดต่อขอรับค าแนะน าจากพนักงาน
อัยการประจ าศาลที่ร้องขอนั้น 

ข้อ ๖ การยื่นค าร้องต่อศาลขอให้กักตัวคนต่างด้าวนั้น ให้ใช้แบบค าร้องของอัยการ (แบบ อ.ก.๙) 
พร้อมด้วยบัญชีรายนามคนต่างด้าวและให้น าตัวบุคคลที่จะต้องขออ านาจศาลสั่งกักตัวนั้นไปยังศาลด้วย 

๕๑ 



 
 

ข้อ ๗ คนต่างด้าวซึ่งต้องถูกกักตัวตามอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะปล่อย
ตัวไปชั่วคราวโดยไม่มีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ถ้ามีการให้ประกันตัวให้ปฏิบัติ
ไปตามระเบียบว่าด้วยการประกัน 

ข้อ ๘ คนต่างด้าวที่ถูกกักตัวตามอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  และได้จัดการแก่ผู้นั้นถึงที่สุด
แล้ว และมีค าสั่งให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ก็ให้กักตัวไว้ได้ เพ่ือรอการส่งกลับโดยไม่ต้อง          
ขออนุญาตต่อศาล 

ข้อ ๙ การส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ส่งตัวกลับออกไปโดยพาหนะที่
น าเข้ามาหรือทางที่เข้ามา 

ในกรณีที่ไม่อาจจะส่งตัวกลับออกไปได้ตามความในวรรคก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ส่งกลับออกไปโดยพาหนะอ่ืนหรือทางอ่ืนที่สะดวก 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้เจ้าของหรือผู้ควบคุม
พาหนะที่น าเข้ามานั้นเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นผู้เสียโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระท าความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือ
ร่วมกันตามแต่จะเลือก 

แต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นประสงค์จะขอกลับโดยพาหนะอ่ืนหรือทางอ่ืน โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าว ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามาเป็นผู้เสีย 
แต่ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ หรือผู้นั้นเข้ามาโดยไม่มีพาหนะให้คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้เสีย 

ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริง 
ข้อ ๑๓ เงินที่เรียกเก็บได้นี้ ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับให้แล้วน าส่งคลังเป็นเงินรายได้ตามประเภท    

ที่เก็บได้นั้น ๆ  
 

๕๒ 



บทที่ ๑๗ 
การสอบสวน 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ เมื่อเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ใดท าความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจออกหมายเรียก หมายจับ หมายค้น หรือจับ หรือค้นหรือควบคุมกักตัวผู้นั้น       
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและให้มีอ านาจสอบสวนคดีได้เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๒ จากการสอบสวนถ้าปรากฏว่าเป็นผู้มีความผิดอันควรด าเนินคดีก็ให้ส่งเรื่องพร้อมด้วย
ผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๓ คนต่างด้าวผู้ใดต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลเมื่อพ้นโทษแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าตัว
มาเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองหรือส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

ในกรณีที่จะต้องเอาตัวคนต่างด้าวมาจัดการตามความในวรรคแรก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งขอ
อายัดตัวคนต่างด้าวนั้นไว้กับพนักงานสอบสวนเป็นหนังสือ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดยื่นค าร้องขอพิสูจน์สัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามแบบ       
ตม.๑๐) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบท าการสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วพิจารณาเสนอผู้บังคับการกองตรวจ     
คนเข้าเมือง หรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อสั่งการ  

ถ้ามีผู้ยื่นค าร้องขอพิสูจน์สัญชาติต่อศาล เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบเรื่องนั้นแล้วให้
รวบรวมเรื่องทั้งหมด หรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้นั้น (ถ้ามี) เพ่ือติดต่อกับพนักงานอัยการ ขอให้ด าเนินการ
ต่อไปตามสิทธิที่จะได้โต้แย้งหรือคัดค้าน 

ข้อ ๕ ในกรณีที่คนต่างด้าวที่ยื่นค าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือต่อ
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองตามแบบ ตม.๑๑ หรือ ตม.๑๒ แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบท าการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและรับพิจารณาแล้วเสนอตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจสั่งการ 

ข้อ ๖ ในการสอบสวน ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยราชการอ่ืนท าการสอบสวนให้ 
หรือขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่อ่ืนก็ให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 

๕๓ 



 

บทที่ ๑๘ 
คนต่างด้าวห้ามเข้าเมือง 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร คือ 

๑.๑ ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ 
หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้น จากสถานทูต 
หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตรา 
ส าหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง    

๑.๒ ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร    
๑.๓ เข้ามาเพ่ือมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพ่ือรับจ้างท างานด้วยก าลังกาย โดยไม่ได้

อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาท างานอ่ืนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการท างานของ
คนต่างด้าว 

๑.๔ วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๑.๕ ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามวิชาการ

แพทย ์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระท าการเช่นว่านั้น   
๑.๖ เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

๑.๗ มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
อันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่ง
เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ 

๑.๘ มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้า     
ยาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๑.๙ ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔ 
๑.๑๐ รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ 
๑.๑๑ ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ   หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยใน

ราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร         
โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้  เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค ร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันโรคติดต่อให้ใช้
แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 

๕๔ 



 
 
ระเบียบตาม ๑.๑ มิให้ใช้บังคับในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง เมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายในเงื่อนไขใดๆ หรือจะ
ยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีใด ก็ได้ 

ระเบียบตาม ๑.๒ และ ๑.๙ มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าว ผู้เป็นบิดา - มารดา - สามี - 
ภรรยา หรือบุตร ของบุคคลผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมีฐานะเลี้ยงดูบุคคลเช่นว่านั้นได้ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่งให้คนต่างด้าวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โดยมีค าสั่ง
เป็นหนังสือตามแบบ ตม.๓๕ และให้ท าต าหนิรูปพรรณและประวัติย่อตามแบบ ตม.๔๑ พิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อม
ทั้งถ่ายรูปไว้ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบมีอ านาจสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ 

ข้อ ๓ ถ้าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่พอใจในค าสั่งอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ค าสั่งรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด     
แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้มีค าสั่งภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีค าสั่งว่าคนต่างด้าวนั้น ไม่เป็น    
ผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ตม.๑๑ 

ข้อ ๔ การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ทราบ
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ท าตามแบบ ตม.๑๑ และเรียกค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ข้อ ๕ เมื่อคนต่างด้าวผู้นั้นได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอการส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้น
ออกไปนอกราชอาณาจักรไว้จนกว่าจะได้มีค าสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 

ข้อ ๖ การแจ้งค าสั่งให้คนต่างด้าวผู้ถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรทราบ ต้องท าเป็น
หนังสือตามแบบ ตม.๓๕ 

ข้อ ๗ ในระหว่างด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือระหว่างรอฟังค าสั่งของ
รัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่
เห็นสมควร โดยให้ค ารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบค าสั่งตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
ก็ได้  หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดจากท่ีเห็นเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก็ได้ 

ข้อ ๘ การส่งตัวคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้เจ้าของ
พาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะทราบ ตามแบบ ตม.๓๔ พร้อมกับน าตัวมอบแก่เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ
เพ่ือให้ควบคุมคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ในพาหนะหรือให้ส่งตัวไปยังสถานที่ใด เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุม    
ไว้ตรวจสอบ หรือให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๙ การส่งตัวคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร จะเป็นการส่งกลับอออกไปโดยพาหนะใด
หรือช่องทางใดก็ได้ ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร หากขัดข้องไม่อาจส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้น
ออกไปได้ก็ให้ติดต่อประสานงานกับสถานกงสุลที่คนต่างด้าวนั้นอยู่ในความดูแล หรือแจ้งเหตุขัดข้องให้        
กรมต ารวจ และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือติดต่อกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล หรือผู้แทนในประเทศไทยที่คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในความดูแลพิจารณา
ด าเนินการส่งกลับออกไป 

๕๕ 



บทที่ ๑๙ 
ระเบียบปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ เนื่องด้วยคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติ    
คนเข้าเมืองอยู่เนือง ๆ  แม้จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอยู่แล้วก็ดี ก็ไม่วายที่จะมีคนต่างด้าวเล็ดลอด
หลบหนีเข้ามา และแม้จะมีพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวคอยควบคุมอยู่อีกส่วนหนึ่งก็ตาม คนต่างด้าว
ก็ยังหาช่องทางหลีกเลี่ยงและอ้างอิงว่าเป็นคนที่เข้ามาอยู่นานแล้ว หรืออยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
และร้องขอรับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว แม้จะถูกปรับฐานไม่ได้
ขอรับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวภายในก าหนดก็ยอมเพราะจ านวนค่าปรับในกรณีนี้น้อยกว่าโทษ           
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง เมื่อได้รับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวแล้ว ก็ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้พ้นจากการสงสัยในข้อหาว่าหลบหนีเข้าเมืองเป็นช่องทางให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงหลบหนี       
เข้าเมืองมากขึ้น ฉะนั้นกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ถ้ามีคนต่างด้าวเข้ามาขอรับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือตรวจพบว่ายังไม่มี
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้เสียก่อน ถ้าปรากฏว่าเป็นคนเข้า     
มาใหม่  ก็จะต้องมีหลักฐานคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่พนักงานพนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าได้เข้ามาโดยชอบ จึงจะออกใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวให้ 

๑.๒ คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีใบส าคัญคนต่างด้าว  และไม่มีเอกสารซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตให้
เข้าเมืองโดยชอบ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จะโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่งตัวให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจอ่ืนๆ จับกุมด าเนินคดี      
ให้พนักงานสอบสวนผู้ด าเนินคดีส่งส านวนการสอบสวนให้กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาโดยด่วน โดยไม่ต้องรอ
ให้เสร็จคดีเพ่ือพิจารณาว่าพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาตรงกับการกระท าผิดหรือไม่ หากไม่ถูกต้องประการใด 
กองตรวจคนเข้าเมืองจะได้แนะน าให้ถูกต้องต่อไป     

คนต่างด้าวถูกด าเนินคดีตามความในข้อ ๑.๒ ไม่ว่าผลคดีถึงที่สุดจะเป็นประการใด         
ให้พนักงานสอบสวนผู้ด าเนินคดีคอยติดตามน าตัวส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองต่อไป   หากไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ ก็ให้
น าส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ใกล้ที่สุด เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง    
ทุกรายไป  

ในกรณีที่คนต่างด้าวถูกจ าคุก ให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่อายัดตัวและคอยน าตัวส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อพ้นโทษแล้ว 

๑.๓  การจัดการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนั้น  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบการตามที่อ้างไว้โดยเคร่งครัด 

๑.๔ เมื่อได้ด าเนินการตาม ๑.๓ แล้วถ้าคนต่างด้าวนั้นมิต้องถูกส่งตัวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร จึงให้พิจารณาออกใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวให้ 
          

๕๖ 



 
   

๑.๕  คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยมาก่อนและมิใช่เพ่ิงเดินทางเข้ามานั้นหมายความ
ถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยก่อนวันใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๔๗๐ 

     ข้อ ๒ ปรากฏว่า คนต่างด้าวบางคนได้กระท าความผิดอาญาบางอย่างหรือใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยม
หลอกลวงประชาชนในเชิงการค้าหรือด้วยประการใด ๆ ก็ดี หรือเป็นคนล้มละลายโดยการกระท าอันไม่สุจริต 
บุคคลดังกล่าวนี้มักจะหลบหนีออกไปอยู่นอกราชอาณาจักรไทยพอพ้นก าหนดอายุความที่จะฟ้องร้องหรือล่วงเลย
เวลาการลงอาญา หรือคดีนั้นสิ้นสุดลง ก็เดินทางกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยใหม่อีก บุคคลเช่นว่านี้ นับว่า
เป็นภัยก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนอยู่อย่างหนึ่งเป็นการสมควรที่จะไม่ให้บุคคลดังกล่าวนี้กลับเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักร จึงได้วางระเบียบไว้ปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑ คนต่างด้าวซึ่งเป็นจ าเลย หรือผู้ต้องหาในความผิดอาญาหรือใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยม 
ล้มละลาย โดยการกระท าอันทุจริต และหลบหนีออกไปนอกราชอาณาจักร และผู้นั้นเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีก ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาจัดการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแต่ถ้าปรากฏว่า        
การกระท าของผู้นั้นยังไม่ขาดอายุความฟ้องร้อง หรือยังไม่ล่วงเลยการลงอาญา หรือมีหมายสั่งจับผู้นั้นอยู่ ก็ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อพนักงานสืบสวนเพื่อด าเนินการในกรณีนั้นๆ แก่ผู้นั้นก่อน 

๒.๒ ถ้าปรากฏว่าไม่เป็นบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑.๑ และผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
อยู่แล้ว โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือจะได้เข้ามาในกาลต่อไปก็ดี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเป็นบุคคล
ดังกล่าวนี้ เมื่อปรากฏตัวบุคคลนั้นในราชอาณาจักรไทย ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจรายงาน     
ตามล าดับชั้นจนถึงกรมต ารวจ  การรายงานนั้นให้แจ้งพฤติการณ์เกี่ยวกับคนต่างด้าวนั้น เช่น ข้อหา พฤติการณ์ 
การกระท า หมายเลขคดี (ถ้ามี) การเข้าเมืองเข้ามาได้อย่างไร มีใบส าคัญหรือเอกสารอย่างไรบ้างหรือไม่         
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

๕๗ 



 

บทที่ ๒๐ 
คนต่างด้าวอพยพเข้ามาในประเทศไทย 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ ในเรื่องคนอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย กระทรวงมหาดไทย ได้มีค าสั่งซ้อมความ
เข้าใจในนโยบายเรื่องนี้ว่า  ทางราชการไม่พึงประสงค์จะให้คนต่างด้าวอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเลย       
จึงให้จังหวัดพยายามหาทางกีดกันและขัดขวาง มิให้คนต่างด้าวอพยพเข้ามาได้เป็นอันขาด หากเป็นการสุดวิสัย
ที่จะกีดกันได้ ก็ให้จังหวัดรายงานขออนุมัติกระทรวงมหาดไทยทุกคราวไป พร้อมกับแจ้งจ านวนผู้อพยพ 
เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องอพยพ และวิถีทางที่เจ้าหน้าที่กีดกันแล้ว จึงให้ ปฏิบัติการตามระเบียบดังกล่าว          
โดยเคร่งครัด   โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยและเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ ถ้ามีปัญหาขัดข้อง          
ให้รีบรายงานขอค าสั่งกระทรวงมหาดไทยก่อน 

ข้อ ๒ ค าว่าอพยพตามระเบียบนี้ หมายถึง ผู้อพยพหลบภัยเนื่องมาจากการจลาจลการรบ หรือ
การสงครามและเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง 

ข้อ ๓ ผู้อพยพแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๓.๑ ผู้ที่รัฐบาลของผู้อพยพได้ติดต่อขอให้อพยพเข้ามาเป็นการล่วงหน้า 
๓.๒ ผู้ที่อพยพเข้ามาโดยพลการ  

ข้อ ๔ ผู้อพยพโดยปกติไม่ผ่อนผันให้เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพราะถือว่าเป็นคน
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และโดยนัยดังกล่าวนี้จะต้อง 

๔.๑ กักตัวไว้ในฐานะเป็นคนต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ 
๔.๒ ปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ   
๔.๓ ผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคน

เข้าเมือง หรือ 
๔.๔ ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๕ ผู้อพยพท่ีทางการไม่พึงประสงค์ให้อพยพเข้ามา ให้จัดการส่งตัวกลับออกไปทันที คือ 
๕.๑ บุคคลบางประเภทที่ทางการจะพึงก าหนดเป็นคราว ๆ     
๕.๒ คนในสังกัดชาติอื่นที่ไม่ใช่ประเทศข้างเคียง  ยกเว้นผู้ที่อพยพเป็นทหารหรือแตกทัพ 

ข้อ ๖ การปฏิบัติแก่ผู้อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน 
๖.๑ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้ตรวจพบครั้งแรกปลดอาวุธทันที แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ

ทหารหน่วยที่ใกล้เคียงยึดรักษาไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อสั่งการ   
๖.๒ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้อพยพใดมีพฤติการณ์อันอาจเป็นภัยต่อกฎหมายความมั่นคง 

หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรือจะกระท าการอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
และยึดเอกสารหรือสิ่งของนั้นไว้ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ  

๖.๓ ให้ท าการสอบสวน ท าต าหนิรูปพรรณและถ่ายรูปของผู้อพยพ ตามแบบรายงานตัว   
ผู้อพยพ (ตม.๗๐) แล้วประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาสั่งการว่าจะสมควรให้อยู่
หรือส่งตัวกลับต่อไป 

๕๘ 



 
             

๖.๔ ท าบันทึกซักถามเพ่ือหาข่าวสารต่างๆ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในทางการเมืองและ
การทหาร การซักถามนี้ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานปกครองในท้องที่ตรวจพบและมีผู้บังคับหน่วยทหาร หรือ
ต ารวจในท้องที่นั้นเข้าร่วมด้วย โดยปฏิบัติการตามความในบทที่ ๕ เรื่อง ระเบียบจัดการเกี่ยวกับการเมือง  
ของลักษณะที่ ๑๘ แห่งประมวลระเบียบการต ารวจ ภาคท่ี ๑ ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี    

บันทึกซักถามนี้ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานรวมกัน       
ในด้านนี้ทราบเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันโดยไม่ชักช้า 

๖.๕  ในการกักตัว จะต้องแยกผู้อพยพเป็นทหารจ าพวกหนึ่ง ข้าราชการจ าพวกหนึ่ง และ
พลเรือนอีกจ าพวกหนึ่ง โดยไม่ให้ปะปนกัน และโดยเฉพาะผู้อพยพที่มีพฤติการณ์ส่อแสดงว่า จะเป็นปฏิปักษ์   
ต่อการปกครอง ต้องแยกควบคุมไว้ต่างหาก 

๖.๖ การอุปการะในระหว่างกักตัว เช่น อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องนุ่งห่ม         
เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่นั้น ๆ ด าเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 

๖.๗ สถานที่กักตัวนั้น ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่พิจารณาก าหนดขึ้นให้
เหมาะสมแก่สถานการณ์ 

ข้อ ๗ การปฏิบัติแก่ผู้อพยพท่ีเดินทางผ่านราชอาณาจักร 
๗.๑ ให้ด าเนินการอนุโลมตามข้อ ๖ 
๗.๒ ให้เดินทางผ่านออกจากราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุด โดยไม่แวะเวียนที่ใด 

ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการอุปการะแก่ผู้อพยพ ให้ปฏิบัติดังนี้       
๘.๑ ผู้อพยพที่เป็นทหาร หรือข้าราชการพลเรือนของรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทย

รับรองแล้ว หลบหนีฝ่ายรุกรานหรือฝ่ายจลาจลเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่เสนอเรื่อง
เพ่ือเรียกค่าใช้จ่ายในการอุปการะจากผู้อพยพ แต่ในกรณีที่เดินทางผ่านออกไปอาจจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินได้ 

๘.๒ ผู้อพยพที่เป็นทหารแล้วหลบหนีราชการทหารเข้ามา ให้เรียกเก็บเงินเบี้ยเลี้ยงที่ทาง
ราชการจ่ายให้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองจากผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่อาจช าระให้ได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

๘.๓ ผู้อพยพท่ีเป็นพลเรือนสามัญ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ข้อ ๙ แบบรายงานตัวให้ท าเป็น ๓ ชุด ส่งเก็บที่กระทรวงมหาดไทย ๑ ชุด เก็บที่กองตรวจคน   

เข้าเมือง ๑ ชุด เก็บรักษาไว้ที่จังหวัดท้องที่ ๑ ชุด 
ในการเปลี่ยนแปลงที่กักตัว หรือที่พักอาศัยของผู้อพยพที่ยังมิได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ให้จังหวัดท้องที่เดิมส่งแบบรายงานตัวของผู้นั้นให้จังหวัดท้องที่ใหม่เก็บรักษา    
แล้วแจ้งให้กองตรวจคนเข้าเมืองทราบ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้อพยพได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ     
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ให้ปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติแก่ผู้อพยพจากประเทศข้างเคียงเข้ามาในราชอาณาจักรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
และนายอ าเภอที่มีคนอพยพเข้ามาถือปฏิบัติต่อผู้อพยพเป็นไปตามระเบียบการนี้ทุกประการ 

๕๙ 



 
 
ข้อ ๑๒ ในกรณีดังกล่าวในข้อ ๔ และ ๑๑ นอกจากจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและ

นายอ าเภอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ  ตรวจคนเข้าเมือง      
กิ่งอ าเภอและต าบล แล้วแต่กรณีเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๓ ในการสอบสวนผู้อพยพจากประเทศข้างเคียง ให้สอบสวนให้ได้ความชัดถึงสาเหตุ        
ที่อพยพเข้ามาและให้ได้ความตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒         
กับให้จัดการพิมพ์ลายนิ้วมือคนละ ๑๐ นิ้ว โดยชัดเจนไว้คนละ  ๓ ฉบับด้วย 
 

๖๐ 



บทที่ ๒๑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็กหญิง 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ โดยที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.๒๔๗๑ ก าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองเป็นเจ้าพนักงาน ตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิง ฉะนั้น พนักงาน
เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งตั้งประจ าท างานอยู่ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิงด้วย 

ในส่วนท้องที่ต าบลใดที่ยังมิได้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไปตั้งประจ าท าการอยู่         
ให้นายอ าเภอประจ าท้องที่นั้น ๆ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วย    
การค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.๒๔๗๑ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ถ้าเป็นเรื่องที่จะขอค าสั่งศาล ตามความในมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็กหญิง  และเป็นอ าเภอในท้องที่ซึ่งไม่มีศาลตั้งประจ าอยู่ ก็ให้นายอ าเภอร้องขอ
ไปยังนายอ าเภอท้องที่ ซึ่งมีศาลตั้งประจ าอยู่ให้จัดการแทน      

ข้อ ๓ ผู้ ใดน าหรือให้ผู้ อ่ืนน าหญิงหรือเด็กหญิงเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพ่ือการรับจ้าง          
ให้กระท าเมถุนกรรมก็ดี  พาหรือผู้อ่ืนพาหญิงหรือเด็กหญิงออกไปนอกราชอาณาจักรไทย เพ่ือการรับจ้างให้เขา
ท าเมถุนกรรมก็ดี รับหรือจ าหน่ายหญิงหรือเด็กหญิงโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยที่ตนรู้ อยู่ว่ามีผู้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการดังว่านั้นก็ดี  ผู้นั้นย่อมมีความผิด ถึงแม้กรรมทั้งหลายซึ่งประกอบกันเป็นความผิดนั้น      
ได้กระท าไว้ในประเทศต่างกันก็ตาม 

ข้อ ๔ ในการที่จะปฏิบัติตามความดังกล่าวนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจตราหญิงและ
เด็กหญิงทั้งปวง ซึ่งเข้ามาสู่หรือจะออกไปนอกราชอาณาจักร และเพ่ือที่จะท าการตรวจดังกล่าวนี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในพานะใดๆ  เว้นแต่พาหนะนั้นๆ ได้ใช้อยู่โดยเฉพาะในราชการของรัฐบาลไทย หรือของ
รัฐบาลต่างประเทศ 

ข้อ ๕ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้มีผู้กระท าผิดดังกล่าวแล้วในข้างต้น หรือได้มีผู้พยายามที่จะ
กระท าความผิดดังกล่าวนั้นแล้ว  ในระหว่างไต่สวน พนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวหญิงหรือเด็กหญิงนั้นไว้ในสถานที่
อันสมควรที่ได้จัดไว้ส าหรับการนี้ก็ได้ 

ข้อ ๖ การกักตัวดังกล่าวนี้ จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นอกจากจะได้ร้องขอค าสั่งต่อศาลชั้นต้น และ
ศาลได้ออกค าสั่งให้กัก ถ้าศาลได้ออกค าสั่งให้ ค าสั่งนั้นมีอายุไม่เกิน ๓๐  วัน นับแต่วันที่ลงในค าสั่ง และถ้า
จ าเป็นจะต้องกักตัวไว้ต่อไปอีก ศาลจะต่ออายุค าสั่งให้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอก็ได้ 

ข้อ ๗ เมื่อได้ความตามทางไต่สวนว่า มีผู้กระท าความผิดดังกล่าวนี้ ให้ส่งตัวหญิงหรือเด็กหญิงนั้น
กลับไปยังประเทศเดิม หรือถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ในการส่งตัวหญิงหรือเด็กหญิงกลับ ถ้าหญิงหรือเด็กหญิงนั้น ไม่สามารถจะเสียค่าเดินทางได้
และทั้งไร้สามีหรือญาติ หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะเสียค่าเดินทางให้ได้แล้วรัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าเดินทางให้ จนถึง
พรมแดนหรือท่าเรือที่ใกล้ที่สุดที่จะเดินทางไปสู่ประเทศเดิมของหญิงหรือเด็กหญิงนั้น 

๖๑ 



 
 
ข้อ ๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ผู้ใดกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นอาจอุทธรณ์

ค าสั่งนั้นได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง รัฐมนตรีจะเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือว่าถึงที่สุด การยื่น
อุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ 

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงหรือเด็กหญิงให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๒(๘) และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ด้วย 
 

๖๒ 



บทที่ ๒๒ 
การปฏิบัติในการช่วยเหลือสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิด 

กฎหมายคนเข้าเมือง ของต ารวจตะเวนชายแดน 
---------------------- 

 
ข้อ ๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องตั้งกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนก าหนด     

ให้ต ารวจตระเวนชายแดนมีหน้าที่ช่วยเหลือต ารวจท้องที่ในการปราบปรามจับกุมสืบสวนผู้กระท าผิดทางอาญา
หรือความผิดอ่ืนใดเท่าที่ได้มีกฎหมายบัญญัติมอบอ านาจให้กระท าได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น 
ปรากฏว่าตามชายแดนของราชอาณาจักรไทยได้มีผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยลอบเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอยู่เสมอ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งทางการแต่งตั้งอยู่ประจ าอยู่ด่านตรวจเข้าเมือง
ต่าง ๆ ไม่มีก าลังพอที่จะสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดได้ทั่วถึง จึงสมควรที่จะให้ต ารวจตระเวนชายแดน             
มีส่วนช่วยเหลือในการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอีกประการหนึ่งด้วย 

ข้อ ๒ เฉพาะช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ทางการก าหนดให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจ าปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่แล้วบุคคลย่อม        
เดินทางเข้าออกโดยจะต้องผ่านช่องทางและผ่านการตรวจคนเข้าเมืองตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองอยู่แล้ว ต ารวจตระเวนชายแดนไม่มีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่      
ตรวจคนเข้าเมือง  เช่น การตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามา 
หรือพิธีการอ่ืน เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะได้ร้องขอความช่วยเหลือจากต ารวจตระเวน
ชายแดน เช่น ขอก าลังให้ช่วยจับกุมผู้กระท าผิด เป็นต้น จึงให้ต ารวจตระเวนชายแดนหน่วยนั้นๆ ร่วมมือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าขอร้องภายในข่ายของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ข้อ ๓ เฉพาะเขตซึ่งมิใช่เป็นช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ก าหนดให้คนต่างด้าวหรือ
พาหนะเข้ามาในราชอาณาจักร หากคนต่างด้าวคนหนึ่งคนใดหรือพาหนะใดฝ่าฝืนเดินทางเข้ามาก็มีความผิด
ตามความในมาตรา ๑๑, ๖๒, ๒๓, ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ต ารวจตระเวนชายแดน   
มีหน้าที่สืบสวนและจับกุมคนต่างด้าว หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ ผู้กระท าความผิดดังกล่าวนี้ ภายในเขต
พ้ืนที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ท าการตระเวนอยู่ 

ข้อ ๔ เมื่อต ารวจตระเวนชายแดนได้ท าการจับกุมผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งกระท าผิดกฎหมายว่าด้วย       
คนเข้าเมือง ตามนัยที่กล่าวในข้อ ๓ แล้ว ให้ต ารวจตระเวนชายแดนนั้นๆ น าตัวผู้นั้นไปมอบให้พนักงาน
สอบสวนท้องที่โดยไม่ชักช้าเพ่ือด าเนินคดีต่อไป เมื่อเสร็จคดีแล้วพนักงานสอบสวนจะได้ติดต่อกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  เพ่ือด าเนินการแก่คนต่างด้าวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป 

ข้อ ๕ ให้ต ารวจตระเวนชายแดนทุกเขตรายงานผลของการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย    
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ไปยังกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
รวบรวมเสนอกรมต ารวจชุดหนึ่ง ส าเนาให้กองตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วยชุดหนึ่งเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 
๑๕ ของเดือนใหม่ทุกเดือนไป 

 

๖๓ 



 
 

ข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชาต ารวจตระเวนชายแดน ภายในเขตที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ติดต่อ
ประสานงานกับพนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือทราบช่องทางที่ทางการก าหนดให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ และช่องทางอ่ืนที่เข้ามาไม่ได้ตลอดจนค าชี้แจงอ่ืนๆ เพ่ือแจ้งให้ต ารวจตระเวนชายแดน       
ในบังคับบัญชาทราบและปฏิบัติการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามนัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   และให้พนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองทุกแห่งให้ความสะดวกและความร่วมมืออย่างจริงจังกับต ารวจตระเวนชายแดน 

ข้อ ๗ การสืบสวนและจับกุมผู้กระท าผิดตามนัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ให้ต ารวจตระเวนชายแดน
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ ระหว่างราษฎรไทยตามชายแดนกับราษฎรของประเทศข้างเคียงและ
สถานการณ์ทางการเมืองด้วย เพ่ือปฏิบัติงานสืบสวนและจับกุมให้เป็นไปโดยถ่องแท้ละมุนละไมเหมาะสม     
แก่สภาพของความผิด และอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ 
 

๖๔ 



บทที่ ๒๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง คือ 

๑.๑ อธิบดีกรมต ารวจ 
๑.๒ ข้าราชการในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ            

ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ สารวัตร หัวหน้าแผนก รองสารวัตร ประจ าแผนก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคน
เข้าเมืองอ าเภอ ตรวจคนเข้าเมืองต าบล หัวหน้าด่าน หรือผู้รักษาราชการในต าแหน่ง หรือผู้รักษาการแทน และ
ข้าราชการประจ าในกองก ากับการ ๒ กองตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจคนเข้าเมืองในส่วนภูมิภาค        

๑.๓ ข้าราชการซึ่งอธิบดีกรมต ารวจสั่งให้ประจ าแผนกตรวจพาหนะทางอากาศ             
กองก ากับการ ๒ กองตรวจคนเข้าเมือง ชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ พ .ศ.๒๕๒๒ เฉพาะอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกตรวจพาหนะทางอากาศ กองก ากับการ ๒ กองตรวจคนเข้าเมือง จนกว่าจะ
พ้นหน้าที่ราชการดังกล่าว 

๑.๔ แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 
ข้อ ๒ ในท้องที่อ าเภอที่ทางการยังมิได้ขอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าการโดยเฉพาะ

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจผู้ด ารงต าแหน่งดังได้ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

๒.๑ สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธร 
๒.๑.๑ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๑.๒ อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๑.๓ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒.๑.๔ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒.๑.๕ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒.๑.๖ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
๒.๑.๗ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
๒.๑.๘ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
๒.๑.๙ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
๒.๑.๑๐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์  
๒.๑.๑๑ อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  
๒.๑.๑๒ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.๑.๑๓ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  
๒.๑.๑๔ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
๒.๑.๑๕ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   
๒.๑.๑๖ อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
๒.๑.๑๗ อ าเภอดอนตาล  จังหวัดนครพนม 
๒.๑.๑๘ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
๒.๑.๑๙ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด   

๖๕ 



 
 

๒.๒ สารวัตรสถานีต ารวจภูธร   
๒.๒.๑ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
๒.๒.๒ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  

๒.๓ หัวหน้าสถานีต ารวจภูธรปิล๊อก อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   
๒.๔ ผู้บังคับหมวดต ารวจตระเวนชายแดนประจ าท้องที่ 

๒.๔.๑. ต าบลด่าน อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
๒.๔.๒  ต าบลบักได อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติจัดการกับบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรใน
ฐานะผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยสงครามหรือการจลาจลเข้ามา  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับอินโดจีนด้านชายทะเล และจังหวัดที่มีคนอพยพ หรือศูนย์อพยพตั้งอยู่ รวมทั้ง
นายอ าเภอในจังหวัดนั้นๆ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังต่อไปนี้   

๓.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนในจังหวัดกระบี่ , กาญจนบุรี, จันทบุรี, 
ชลบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, ตรัง, ตราด, ตาก, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, น่าน, 
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พะเยา, พังงา, พัทลุง, เพชรบุรี, ภูเก็ต, แม่ฮ่องสอน, ยะลา, ยโสธร
, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สตูล, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, 
สุราษฎร์ธานีสุรินทร์, หนองคาย, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี 

๓.๒ นายอ าเภอหรือผู้รักษาราชการแทนในอ าเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาม ๓.๑ เว้นแต่       
ในจังหวัดนครราชสีมา ให้นายอ าเภอสีคิ้วหรือผู้รักษาราชการแทน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ.๒๕๒๒ เฉพาะที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวซึ่งอพยพเข้ามาในเขตท้องที่              
ที่รับผิดชอบ 
 
 
หมายเหตุ  ดูตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

๖๖ 



บทที่ ๒๔ 
ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมือง 

---------------------- 
 
 

*** ต้องดูตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทาง    
ให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน          
พ.ศ. ๒๕๕๖  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม *** 

๖๗ 



บทที่ ๒๕ 
การมอบอ านาจ 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ โดยที่เห็นเป็นการสมควรมอบอ านาจ และหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมต ารวจพึงปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ในบางกรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองท าการแทน       
ในนามอธิบดีกรมต ารวจได้   อธิบดีกรมต ารวจจึงมอบอ านาจไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การอนุญาตให้ไปท าการตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนดตาม
ความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง ให้หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่า        
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป หรือผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต 

๑.๒ การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกินก าหนด
ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ในส่วนกลางให้ผู้บังคับการกองตรวจคน      
เข้าเมือง หรือผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง
อ าเภอ หรือหัวหน้าด่าน ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไป หรือผู้รักษาการแทน      
ในต าแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้อนุญาต 

๑.๓ การออกใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้คนต่างด่าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ตามความในมาตรา ๔๗ หรือการออกใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามความในมาตรา ๕๐(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ    
ค าร้อง เสนอค าร้องตามแบบ ตม.๑๘ มาขอรับอนุมัติจากผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้รักษาการแทน
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงให้ออกใบส าคัญถ่ินที่อยู่ได้ 

๑.๔ อ านาจออกหมายเรียก หมายจับ หมายค้น หรืออ านาจจับ ค้น หรือควบคุมผู้กระท า
ผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองหรืออ านาจท าการสอบสวนตามความในมาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่     
ในกองตรวจคนเข้าเมือง ผู้มียศตั้งแต่ร้องต ารวจตรี หรือเทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
เขตอ านาจของตน 

ข้อ ๒ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองตามความใน    
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง     
ซึ่งได้แก่ ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ หัวหน้าแผนก สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัด และตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว  แต่ก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้สิ้นสุดลงในระหว่างการพิจารณา ได้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวัน       
ได้รับทราบผลการพิจารณาค าขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง โดยจะ
ก าหนดเงื่อนไขประการใดก็ได้   ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

ข้อ ๓ เพ่ือให้การเนินการกรณีคนต่างด้าวที่กระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง       
พ.ศ.๒๕๒๒ ได้ด าเนินการไปด้วยความรวดเร็วและเป็นทางปฏิบัติในแนวเดียวกับคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม
มาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ อันประกอบด้วยอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้แทน อธิบดีกรม 

 

๖๘ 



 
 

อัยการหรือผู้แทน และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทน จึงได้มอบอ านาจการเปรียบเทียบให้พนักงาน
สอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ           
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แทนคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

๓.๑ พนักงานสอบสวน ให้เปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
๓.๑.๑ ความผิดที่ก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   

พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมา ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๒ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ       
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ           
ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๓ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง    
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท   

๓.๑.๔ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ บาทแต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๔,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๕ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๖ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๘,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๗ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๘,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๘ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

๖๙ 



 
 

๓.๑.๙ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท      

๓.๑.๑๐ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๑๑ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ บาท 

ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๑๒ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  

๓.๑.๑๓ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐๐ บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

๓.๑.๑๔ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ บาท แต่ถา้ผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาท  

ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นผู้จัดการโรงแรมเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียกให้
พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๑๕ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ บาท 

๗๐ 



 
 

๓.๑.๑๖ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับวันละไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับวันละ ๕๐๐ บาท จนกว่าคนต่างด้าวจะเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร แต่มิให้ปรับเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๑๗ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท  

๓.๑.๑๘ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ เฉพาะกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน และผู้กระท า
ความผิดดังกล่าวนี้เข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับตาม
จ านวนวันที่คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอนวันละ ๑๐๐ บาท แต่เมื่อ
รวมกันแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๑.๑๙ ความผิดซึ่งก าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๘๒ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ    
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระท าความผิดเข้ามอบตัวเอง หรือมาตามหมายเรียกให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระท าความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ        
ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  

๓.๑.๒๐ ในกรณีพิเศษเฉพาะราย ซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นสมควรเปรียบเทียบปรับใน
อัตราที่ต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น ให้พนักงานสอบสวนเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ดังกล่าวมีค าสั่งให้เปรียบเทียบปรับเท่าใดให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติไปตามค าสั่งนั้น 

๓.๑.๒๑ ในการด าเนินการเปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันว่าด้วยการเปรียบเทียบ 

๓.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ให้ด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตาม      
มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แทนคณะกรรมการเปรียบเทียบได้เฉพาะกรณี         
คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน และถ้าผู้กระท าความผิดได้เข้ามอบตัวเอง 
หรือมาตามหมายเรียกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังต่อไปนี้ ด าเนินการเปรียบเทียบแทน
คณะกรรมการเปรียบเทียบได้คือ 

๓.๒.๑.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ในกองก ากับการ  ๒ กองตรวจคนเข้าเมือง 
๓.๒.๑.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี หนองคาย 

นครพนม  เลย ชลบุรี ตราด สุราษฏร์ธานี ระนอง สงขลา สตูล ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส 
๓.๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในข้อ ๒.๒.๑ ต้องมียศตั้งแต่ ร้อยต ารวจตรีหรือ

เทียบเท่าร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
๓.๒.๓ อัตราการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามข้อ ๓.๑.๑๘ 

๗๑ 



บทที่ ๒๖ 
ระเบียบการเงินและการท าการล่วงเวลา 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ การเงินของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง คือ เงินรายได้ต่างๆ ที่เรียกเก็บได้จากคนต่างด้าว     
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เช่น ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ค่าปรับผิดสัญญาประกัน ฯลฯ เป็นต้น 

ข้อ ๒ เงินรายได้ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อจัดเก็บได้ให้แต่ละกองบังคับการแต่ละด่าน    
ตรวจคนเข้าเมือง น าส่งกองการเงิน กรมต ารวจ หรือคลังจังหวัด หรือคลังอ าเภอ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ เงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น เมื่อจัดเก็บได้ให้จัดท าบัญชีตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๔ การเขียนค าร้องหรือสัญญาประกัน ถ้าผู้ร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนก็ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เขียนให้ได้โดยให้เรียกค่าเขียนฉบับละ ๒ บาท และให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเงินค่าเขียนที่เก็บ
ได้ ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด         

ข้อ ๕ การเขียนบัญชีคนโดยสาร (แบบ ตม.๓) และบัญชีคนประจ าพาหนะ (แบบ ตม.๔) ถ้าเจ้าของ
หรือผู้ควบคุมพาหนะไม่สามารถจะเขียนได้ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนให้และให้เรียกค่าเขียนฉบับละ ๑๐๐ บาท
เงินค่าเขียนให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๖ ค่าอาหารและค่าพาหนะบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  
ก. ค่าอาหารให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด   
ในกรณีที่สามารถเรียกเก็บค่าอาหารจากคนต่างด้าวที่อยู่ในระหว่างรอการส่งกลับ        

ตามมาตรา ๕๔ ได ้ก็ให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าอาหารผู้ต้องกัก 
ข. ค่าพาหนะในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามาตรา ๕๕ ให้เรียกเก็บ

จากเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าคนต่างด้าวเข้ามาในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุม
พาหนะให้เรียกเก็บจากผู้กระท าความผิด  ตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ถ้าไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ใดได้ให้
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่คนต่างด้าวได้ถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยใช้พาหนะที่ทางราชการจัด
ให้และทางราชการสามารถเรียกเก็บค่าพาหนะตามวรรคแรกได้ให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าพาหนะ    
ส่งคนต่างด้าวกลับ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องท าการตรวจพาหนะ นอกเวลาราชการ หรือต้องไปท าการตรวจ
พาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง      
พ.ศ.๒๕๒๒ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือตามแบบที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ก าหนดไว้ (แบบ ตม.๒) หรือต้องไปนอกสถานที่ท าการเพ่ือควบคุมพาหนะไว้ หรือต้องรอเพ่ือตรวจพาหนะ
อันมิใช่ความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินค่าท าการและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 
 

๗๒ 



 
 

(๑)  การตรวจเรือเดินทะเลที่มีขนาด ตั้งแต่ห้าร้อยตันรียีสเตอร์ขึ้นไป นอกเวลาราชการถ้าไม่มี
คนโดยสารพาหนะให้เสียครั้งละ ๒๐๐ บาท 

ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคนโดยสารคนละ ๑๐ บาท 
(๒)  การตรวจเรือเดินทะเลหรือเรือใบที่มีขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยตันรียีสเตอร์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าร้อย

ตันรียีสเตอร์ นอกเวลาราชการถ้าไม่มีคนโดยสารพาหนะหนึ่งให้เสียครั้งละ ๑๐๐ บาท 
ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคนโดยสาร คนละ ๑๐ บาท 

 (๓) การตรวจเรือยนต์ เรือกลไฟ รวมทั้งเรือพ่วงที่ถูกลากจูงโดยเรือยนต์หรือเรือกลไฟนอกจาก 
(๑) หรือ (๒) นอกเวลาราชการ ถ้าไม่มีคนโดยสารพาหนะหนึ่งให้เสียครั้งละ ๒๐ บาท 

ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคนโดยสาร  คนละ ๓ บาท 

(๔)  การตรวจพาหนะทางอากาศนอกเวลาราชการ     
ถ้าไม่มีคนโดยสารพาหนะหนึ่งให้เสียครั้งละ ๒๐๐ บาท 
ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคนโดยสาร คนละ ๑๐ บาท 

(๕)  การตรวจรถยนต์ รถไฟ ที่เดินทางผ่านเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรนอกเวลา
ราชการถ้าไม่มีคนโดยสารพาหนะหนึ่งให้เสียครั้งละ ๒๕ บาท 

ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคนโดยสาร คนละ ๕ บาท 
(๖)  การตรวจพาหนะทางบกอ่ืนนอกเวลาราชการถ้าไม่มีคนโดยสารพาหนะหนึ่งให้เสีย       

ครั้งละ ๑๐ บาท 
ถ้ามีคนโดยสารให้คิดเพ่ิมข้ึน ตามรายตัวคนโดยสาร คนละ ๓ บาท 

(๗) การตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนด ตามมาตรา ๒๖ วรรคแรก
พาหนะหนึ่งให้เสียวันละ ๒๐๐ บาท 

(๘) การรอคอยเพื่อตรวจพาหนะใน (๑) (๒) (๓) (๔)และ (๕) (๖) อันมิใช่ความผิดของพนักงาน
เจ้าหน้าที่วันละ ๒๐๐ บาท 

(๙) การไปนอกสถานที่ท าการเพื่อควบคุมพาหนะ   พาหนะหนึ่งให้เสียวันละ ๒๐๐ บาท  
ข้อ ๘ เงินค่าท าการท่ีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดเก็บได้ให้ส านักงานตรวจ

คนเข้าเมืองเก็บไว้จ่ายเป็นค่าท าการล่วงเวลา ให้แก่พนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ทั้ง
จ านวน 

ข้อ ๙ การรับ จ่าย การเก็บรักษาเงินค่าท าการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อ ๑๐ ให้น าเงินค่าท าการซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดเก็บได้ทุกแห่ง    

มารวมกัน เพ่ือค านวณแบ่งจ่ายให้แก่พนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบนี้   
ข้อ ๑๑ ให้ค านวณแบ่งจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลาให้แก่พนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ได้

ปฏิบัติหน้าที่ราชการในเดือนหนึ่งๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
แต่ถ้าพนักงานผู้ใดลากิจ ลาป่วย รวมกันเกินกว่า ๑๕ วัน  ในเดือนนั้นๆ พนักงานผู้นั้นไม่มี

สิทธิได้รับเงินส่วนแบ่ง ส่วนผู้ที่ไปราชการนอกสถานที่ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาคงให้ได้รับส่วน แบ่งเงินค่าท าการ
ล่วงเวลาเช่นเดียวกับผู้ที่มาปฏิบัติราชการตามปกติ 

๗๓ 



 
 

ข้อ ๑๒ พนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งได้รับเงินค่าท าการล่วงเวลาตามระเบียบนี้ แล้ว ไม่มี
สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบของทางราชการอีก 

ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลาให้ส านักงานตรวจคน เข้าเมืองค านวณแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน
จากยอดเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเพื่อพิจารณาสั่งจ่ายต่อไป 

เมื่อได้แบ่งจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลาแล้ว หากมีเงินค่าท าการเหลืออยู่ให้น าเงินส่วนที่เหลือ
นั้นส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้แบ่งจ่าย 

ข้อ ๑๔ ให้อธิบดีกรมต ารวจ หรือผู้ที่อธิบดีกรมต ารวจมอบหมาย เป็นผู้สั่งจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลา 
ข้อ ๑๕ เมื่อสิ้นเดือนหนึ่งๆ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินค่าท าการ

ล่วงเวลา พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการจ่ายในระหว่างเดือนนั้นส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินประจ าเขต แล้วแต่กรณี  เพ่ือตรวจสอบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นเดือนนั้น 

ข้อ ๑๖ เงินค่าท าการล่วงเวลาที่จัดเก็บได้ให้ลงรับในบัญชีไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบของทางราชการ 
ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้น าฝากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารรัฐวิสาหกิจส าหรับในจังหวัดอ่ืน ให้น าฝาก
คลังจังหวัด หรือคลังอ าเภอ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนั้น  ประเภทเงินนอก
งบประมาณ 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ก ากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง รองผู้ก ากับการด่านตรวจคนเข้าเมือง สารวัตรด่านตรวจ
คนเข้าเมือง รองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี จัดท ารายงานแสดงวัน เวลา การปฏิบัติงานล่วงเวลา
ของพนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๘ การจัดส่งรายชื่อพนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าท าการล่วงเวลา    
การแจ้งยอดเงินค่าท าการล่วงเวลาและการส่งหลักฐานการจัดเก็บเงินค่าท าการล่วงเวลา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑๘.๑ ให้กองบังคับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๒       
กองตรวจคนเข้าเมือง ๓ และกลุ่มต าแหน่งสืบสวนสอบสวน จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าท าการ
ล่วงเวลาในแต่ละเดือนส่งให้งาน ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ เพ่ือด าเนินการภายใน   
วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ส่วนเงินค่าท าการล่วงเวลาที่กองตรวจคนเข้าเมือง ๒ จัดเก็บได้ให้น าส่งเงินพร้อมหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินสีชมพูไปที่ งาน  ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ ส าหรับกองตรวจคน      
เข้าเมือง ๓ ให้ท าหนังสือแจ้งยอดเงินค่าท าการล่วงเวลาที่จัดเก็บได้พร้อมรายละเอียดของด่านตรวจคนเข้าเมือง     
ทุกด่านในสังกัดแจ้งแจ้งให้งาน ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการเพ่ือรวบรวมยอดเงินไว้     
ท าการแบ่งจ่ายประจ างวดเดือนต่อไป 

๑๘.๒ ให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง ๓ ทุกด่านแจ้งรายชื่อพนักงาน
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าท าการล่วงเวลากับแจ้งยอดเงินค่าท าการล่วงเวลาที่จัดเก็บได้ในแต่ละเดือน แจ้งให้งาน ๓ 
(การเงินและพัสดุ) กองก ากับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๓ ทราบภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป  โดยให้
แจ้งทางวิทยุโทรสาร หรือโทรศัพท์แล้วแต่กรณี   

 
 
 

๗๔ 



 
 

ส าหรับหลักฐานการจัดเก็บเงินค่าท าการล่วงเวลาที่จัดเก็บได้ (ส าเนาใบเสร็จรับเงิน     
สีชมพู)  ให้จัดส่งให้ งาน ๓ (การเงินและพัสดุ)  กองก ากับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๓  ภายในวันที่ ๕  
ของเดือนถัดไป และให้งาน ๓ (การเงินและพัสดุ)  กองก ากับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๓ ท าการ
ตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบยอดเงินค่าท าการ ล่วงเวลาท าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินที่จะ
น ามาแบ่งจ่ายประจ างวดเดือน ซึ่งจัดเก็บได้ตามข้อ ๑๘ ว่าถูกต้องตรงกับหลักฐานการ จัดเก็บเงินหรือไม่ เมื่อ
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้รายงานผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุมัติน ายอดเงินค่าท าการล่วงเวลา
ที่จัดเก็บได้ดังกล่าว มาท าการแบ่งจ่ายให้แก่ พนักงานส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้มีสิทธิต่อไปโดยให้
คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑๙.๑ ผู้ก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ หรือรองผู้ก ากับการ ที่ได้รับมอบหมาย  
๑๙.๒ สารวัตรงาน ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ หรือรองสารวัตร

ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๙.๓ สารวัตรงาน ๓ (การเงินและพัสดุ) กองก ากับการอ านวยการ  กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ 

หรือรองสารวัตรที่ได้รับมอบหมาย 
๑๙.๔ สารวัตรงาน ๓ (การเงินและพัสดุ) กองก ากับการอ านวยการ  กองตรวจคนเข้าเมือง ๓ 

หรือรองสารวัตรที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการแบ่งจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลาท าหน้าที่แบ่งจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลา   

ตามข้อ ๑๙ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลา  แก่พนักงานส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยให้แบ่งจ่ายภายในประมาณวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

๒๐.๑ รองผู้บังคับการอ านวยการ 
๒๐.๒ ผู้ก ากับการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ หรือรองผู้ก ากับการที่ได้รับมอบหมาย 
๒๐.๓ ผู้ก ากับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ หรือรองผู้ก ากับการที่ได้รับมอบหมาย 
๒๐.๔ ผู้ก ากับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๓ หรือรองผู้ก ากับการที่ได้รับมอบหมาย 
๒๐.๕ สารวัตรงาน ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓กองบังคับการ หรือรองสารวัตรที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ ให้แต่ละกองบังคับการ ไปขอรับเงินค่าท าการล่วงเวลาที่แบ่งจ่ายแล้วประจ างวดเดือน     

พร้อมบัญชีแบ่งจ่ายได้ที่ งาน ๑(การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ ประมาณวันที่ ๑๕ ของทุก
เดือน เพ่ือน าไปจ่ายให้แก่พนักงานในสังกัดแล้วให้ส่งบัญชีแบ่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิรับเงินค่าท าการล่วงเวลา ได้ลงลายมือ
ชื่อรับเงินไว้ถูกต้องครบถ้วนทุกคนแล้วคืนให้ งาน ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ ภายใน 
๑๐ วัน เพ่ือรวบรวมบัญชีแบ่งจ่ายส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป  

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะรับเงินแทน ให้ส่งใบมอบฉันทะที่ได้รับการอนุมัติแล้วแนบติดกับ
บัญชีแบ่งจ่ายให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
 

๗๕ 



 
 

ข้อ ๒๒ ให้งาน ๓ (การเงินและพัสดุ) กองก ากับการอ านวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง ๓ จัดส่งเงิน   
ค่าท าการล่วงเวลาที่แบ่งจ่ายแล้วประจ างวดให้แก่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง ๓ โดยทาง
ธนาณัติหรือโอนเงินผ่านทางธนาคาร ส าหรับบัญชีแบ่งจ่ายให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง 
จะจัดเจ้าหน้าไปรับเงินและบัญชีแบ่งจ่ายที่ งาน ๓ (การเงินและพัสดุ) กองก ากับการอ านวยการ กองตรวจคน     
เข้าเมือง ๓ เองก็ได้ และให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่าน รีบจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามรายชื่อในบัญชีโดยมิชักช้า 
แล้วให้รีบส่งบัญชีแบ่งจ่ายคืนต้นสังกัดภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินและบัญชี หากมีเงินที่ต้องส่งคืนก็ให้รีบ
ส่งคืน      ให้แก่ สารวัตรงาน ๑ (การเงิน) กองก ากับการ ๓ กองบังคับการอ านวยการ  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
โดยจะส่งคืนด้วยตนเองเป็นเงินสดหรือดร๊าฟ หรือจะส่งเงินโดยทางธนาณัติ หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้ 

ข้อ ๒๓ การจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลาให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน       
ค่าท าการล่วงเวลา โดยให้ปรากฏ ยศ  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด ลายมือชื่อ ทั้งของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน 
จ านวนเงิน  ที่ได้รับและวันที่รับจ่ายเงิน 
 
   (ระเบียบกรมต ารวจว่าด้วยระเบียบการเงิน และเงินค่าท าการล่วงเวลา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๘) 
 
 

๗๖ 



บทที่ ๒๗ 
การเก็บเอกสาร 

---------------------- 
 

ข้อ ๑  การเก็บเอกสาร แบ่งออกเป็น 
๑.๑ บัญชีคนโดยสาร (ตม.๓) และบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

แยกเก็บเป็นพาหนะเรียงกันไปเป็นเดือนๆ โดยแยกบัญชีคนโดยสารเป็นประเภทหนึ่ง และบัญชีคนประจ า
พาหนะเป็นอีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและหมายเหตุในบัญชี 

๑.๒ การเก็บบัตรขาเข้า-ออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แยกเก็บบัตรขาเข้าและออกทุกสัญชาติ
แยกเก็บตามประเภทพาหนะเรียงตามล าดับ วันที่ เว้นแต่บัตรคนสัญชาติไทย บัตรคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และบัตรคนสัญชาติจีนแยกเก็บแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

ข้อ ๒ ค าขอรับใบส าคัญต่างๆ ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก็บไว้ ณ สถานที่ออกใบส าคัญ      
ฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่งให้ส่งเก็บทางกองตรวจคนเข้าเมือง 

ข้อ ๓ การเก็บค าขอต่างๆ ให้แยกเก็บเป็นประเภทตามแบบค าขอนั้นๆ 
ข้อ ๔ ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (ทั้งแบบ ตม.๑๕, ตม.๑๖ และ ตม.๑๗) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ

พบว่าขาดอายุใช้ไม่ได้จะเป็นกรณีคนต่างด้าวเดินทางออกไปแล้วกลับเข้ามา โดยไม่มีหลักฐานการ          
แจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเข้ามาอีก  หรือมี แต่มิได้กลับเข้ามาภายในก าหนดหรือถูกเพิกถอน 
หรือสละภูมิล าเนาหรือตาย ให้เก็บส่งไปยัง แผนกตรวจสอบออกใบส าคัญ หรือยังที่ท าการตรวจคนเข้าเมือง
ที่ออกใบส าคัญนั้น ๆ 

ข้อ ๕ สัญญาประกันถ้าเกี่ยวกับเรื่องใดให้เก็บรวมไว้กับเรื่องนั้น  ถ้าสัญญาณนั้นมีอากรแสตมป์
ปิดอยู่ด้วย เมื่อคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วก็ให้ท าการปรับอากรแสตมป์เสียก่อนจึงเก็บได้ 

ข้อ ๖ หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัยการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัด     
เกินสิบสี่ชั่วโมง และการอยู่ ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือผู้จัดการ
โรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยนั้น ให้แผนก
ทะเบียนและสถิติเป็นผู้เก็บเอกสารการแจ้งและจัดให้มีสมุดควบคุมการแจ้งไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การเก็บหนังสือแจ้งให้เก็บเรียงกันไปเป็นวัน เดือน ปี โดยแยกหนังสือแจ้งเป็นแต่ละประเภท
ตามหนังสือแจ้งดังกล่าวข้างต้น 

๗๗ 



 

บทที่ ๒๘ 
การสถิติคนเดินทางเข้าออก 

---------------------- 
 

ข้อ ๑ การจัดท าสถิติคนเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักร ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค       
ให้จัดท าตามแบบ ตม.๒๙ เป็นประจ าเดือนและประจ าปี โดยให้รวบรวมข้อมูลฐานจากบัญชีคนโดยสาร ตม .๓ 
หรือ ตม.๓๗ หรือตามบัตร ตม.ขาเข้า (ARRIVAL CARD) หรือบัตรขาออก (DEPARTURE CARD)         
แล้วแต่กรณี ส่วนสถิติแบบอ่ืนๆ ให้รวบรวมจากการปฏิบัติการตรวจหรือการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่     
การจัดท าสถิติให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ การจัดท าสถิติคนเดินทางเข้า-ออกในราชอาณาจักรไทยให้จัดท าเป็นรายเดือน     
และรายปี  โดยเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลฐาน จากผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจ     
คนเข้าเมืองในกรุงเทพมหานคร และด่านตรวจคนเข้าเมืองปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ ให้แผนกทะเบียนและ
สถิติ จัดท าข้ึนตามแบบ ตม.๒๙ เป็นจ านวน ๒ ชุด เพื่อจัดส่งส านักงานสถิติแห่งชาติ ๑ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ของกองตรวจคนเข้าเมือง ๑ ชุด   

๑.๒ การจัดท าสถิติคนเดินทางเข้าและออกในราชอาณาจักรในส่วนภูมิให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีด่านตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จัดท าบัญชีรายการแสดงยอดจ านวนคนเข้าออก
ราชอาณาจักรในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีด่านตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จั ดท าบัญชี
รายการแสดงยอดจ านวนคนเข้าออกราชอาณาจักรภายในจังหวัด ส่งให้กองตรวจคนเข้าเมืองเป็นประจ าเดือน 
และประจ าปี  โดยท าเป็น ๓ ชุด แล้วส่งให้กองตรวจคนเข้าเมือง ๒ ชุด เก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด ส าหรับ
ประจ าเดือนให้จัดส่งถึงกองตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ส าหรับประจ าปีให้ส่งถึงกอง
ตรวจคนเข้าเมือง ก่อนสิ้นเดือนมกราคมของปีใหม่ 

เมื่อแผนกทะเบียนและสถิติได้รับ แบบ ตม.๒๙ ของส่วนภูมิภาคแล้ว ให้ท าการตรวจสอบ
เมื่อเห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วรีบแยกส่งไปยังส านักงานสถิติแห่งชาติ ๑ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานของ           
กองตรวจคนเข้าเมือง ๑ ชุด โดยมิชักช้า 

๑.๓ จังหวัดหรืออ าเภอใดที่ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และยังไม่ได้เปิด    
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เป็นหน้าที่ของสารวัตรใหญ่หรือสารวัตรสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ หรือผู้บังคับหมวด
ต ารวจตระเวนชายแดน หรือหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรแล้วแต่กรณี ท าส่งจังหวัด และให้จังหวัดรวบรวมไปส่งยัง
กองตรวจคนเข้าเมือง แต่ถ้าเดือนใด ไม่มีคนเข้าออกราชอาณาจักร  โดยเฉพาะในเดือนนั้นไม่ต้องท าบัญชี     
แนบสถิตินี้ส่งแต่ให้แจ้งเป็นหนังสือแทน 

๑.๔  จังหวัดที่จะต้องท าบัญชีสถิติแบบ ตม.๒๙ นี้  ได้แก่ จังหวัดตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้  
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บทที่ ๒๙ 
การขอพิสูจน์สัญชาติ 

---------------------- 
  

ยกเลิกแล้ว  โดยไปออกเป็นระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วย กำรขอพิสูจน์สัญชำติ 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
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