
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดจํานวนเงินให!คนต#างด!าวต!องมีติดตัว 

ในขณะเดินทางเข!ามาในราชอาณาจักร 
   

 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได!มีประกาศกําหนดจํานวนเงินให!คนต#างด!าวต!องมีติดตัว

ในขณะเดินทางเข!ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ไว!แล!ว น้ัน 
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกําหนดจํานวนเงินดังกล#าวให!สอดคล!องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได!พัฒนาไปในป7จจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แห#งพระราชบัญญัติคนเข!าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

รัฐมนตรีว#าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว! ดังต#อไปน้ี 
 
ข!อ ๑  ให!ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดจํานวนเงินให!คนต#างด!าว

ต!องมีติดตัวในขณะเดินทางเข!ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
ข!อ ๒  กําหนดจํานวนเงินให!คนต#างด!าวคนหน่ึงต!องมีติดตัวในขณะเดินทางเข!ามาใน

ราชอาณาจักรตามประเภทของการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช!แทนหนังสือเดินทาง
ดังน้ี 

(๑) ประเภทคนเดินทางผ#านราชอาณาจักร (TRANSIT VISA) หรือบุคคลท่ีเดิน
ทางเข!ามาโดยได!รับการยกเว!นการตรวจลงตราตามท่ีกําหนดไว!ในกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข!าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ต!องมีเงินหรือเอกสารบรรดาท่ีจะพึงจ#ายเปGนเงินตราได!เปGน
มูลค#าเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเปGนเงินไทยไม#น!อยกว#าหน่ึงหม่ืนบาท ในกรณีท่ีเข!ามาเปGนครอบครัว 
ครอบครัวหน่ึงไม#น!อยกว#าสองหม่ืนบาท 

(๒) ประเภทนักท#องเท่ียว (TOURIST VISA) ต!องมีเงินหรือเอกสารบรรดาท่ีจะพึง
จ#ายเปGนเงินตราได!เปGนมูลค#าเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเปGนเงินไทยไม#น!อยกว#าสองหม่ืนบาท ในกรณีท่ี
เข!ามาเปGนครอบครัว ครอบครัวหน่ึงไม#น!อยกว#าสี่หม่ืนบาท 

(๓) ประเภทการตรวจลงตรา ณ ช#องทางอนุญาตของด#านตรวจคนเข!าเมือง (VISA 
ON ARRIVAL) ต!องมีเงินหรือเอกสารบรรดาท่ีพึงจ#ายเปGนเงินตราได!เปGนมูลค#าเทียบอัตราแลกเปลี่ยน
เปGนเงินไทยไม#น!อยกว#าหน่ึงหม่ืนบาท ในกรณีท่ีเข!ามาเปGนครอบครัว ครอบครัวหน่ึงไม#น!อยกว#าสอง
หม่ืนบาท 

(๔) ประเภทคนอยู#ช่ัวคราว (NON - IMMIGRANT VISA) ต!องมีเงินหรือเอกสาร
บรรดาท่ีจะพึงจ#ายเปGนเงินตราได! เปGนมูลค#าเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเปGนเงินไทยไม#น!อยกว#าสองหม่ืน
บาท ในกรณีที่เข!ามาเปGนครอบครัว ครอบครัวหน่ึงไม#น!อยกว#าสี่หม่ืนบาท 

 
ข!อ ๓  ประกาศฉบับน้ีมิให!ใช!บังคับแก#เด็กอายุตํ่ากว#าสิบสองปO 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข!อ ๔๑  ประกาศฉบับน้ีให!ใช!บังคับเม่ือพ!นกําหนดสามสิบวันนับแต#วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปGนต!นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
บัญญัติ  บรรทัดฐาน 

รัฐมนตรีว#าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๕๓ ง/หน!า ๔/๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ 


