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พระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบั ง คับอื่นในสวน ท่ี มีบัญญั ติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“คนตางดาว”  หมายความวา บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
“พาหนะ”  หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจนํา

บุคคลจากท่ีแหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง 
“เจาของพาหนะ”  หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผู

ครอบครอง หรือตัวแทนผูครอบครองพาหนะ แลวแตกรณี 
“ผูควบคุมพาหนะ”  หมายความวา นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุม

พาหนะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนท่ี ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๔๕/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 
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“คนประจําพาหนะ”  หมายความวา ผูซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําหรือทํางาน
ประจําพาหนะ และเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่ง
ขับขี่พาหนะโดยไมมีคนประจําพาหนะ 

“คนโดยสาร”  หมายความวา ผู ซ่ึงเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใดๆ 
นอกจากผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 

“คนเขาเมือง”  หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
“แพทยตรวจคนเขาเมือง”  หมายความวา แพทยซ่ึงอธิบดีแตงต้ังเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“เจาบาน”  หมายความวา ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของ

ผูเชา หรือในฐานะอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“เคหสถาน”  หมายความวา ท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย เชน เรือนโรง เรือ หรือแพซ่ึง

คนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยนั้นดวย จะมีรั้วลอม
หรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

“โรงแรม”  หมายความวา บรรดาสถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจาง
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

“ผูจัดการโรงแรม”  หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ 
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการ
และคาใชจายอื่นๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศอธิบดีกรมตํารวจ 
อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ 
และผูบังคับบัญชากองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑)  เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ 

วรรคหนึ่ง 
(๒)  พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
(๓)  อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ 

วรรคหนึ่ง 
(๔)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซ่ึงขอเขามามีถิ่นท่ีอยู

ในราชอาณาจักร เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเงื่อนไขอื่นตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
(๕)  กําหนดหลักเกณฑการขอมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซ่ึงเขา

มาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑ วรรคส่ี 
(๖)  อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๓ 

วรรคหนึ่ง และกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา 
๔๓ วรรคสอง 

(๗)  อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนตางดาว
ซ่ึงไดย่ืนคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

(๘)  สั่งระงับการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม 
(๙)  อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร มีถิ่นท่ีอยูใน

ราชอาณาจักรตอไปตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
(๑๐)  พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 

๕๓ 
(๑๑)  ใหคําปรึกษาคําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการวางระเบียบ

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานหรือพนักงานอื่น เพื่อรักษาความ
ม่ันคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒)  พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคนเขาเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ให

กรรมการและเลขานุการเสนอเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตอประธานกรรมการ
หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซ่ึง
ท่ีประชุมมอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุม
ตามความรีบดวนของเรื่องตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 
 

มาตรา ๙  คณะกรรมการอาจต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีจะมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
เรียกเปนหนังสือใหบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการได 
 

หมวด ๒ 
การเขาและออกนอกราชอาณาจักร 

   
 

มาตรา ๑๑  บุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดิน
ทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ีและตาม
กําหนดเวลา ท้ังน้ี ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๑๒  หามมิใหคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามา
ในราชอาณาจักร 

(๑)  ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยัง
สมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางเชนวานั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การตรวจลงตราตาม (๑) ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๒ 
(๒)  ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๒ มาตรา ๑๒ (๑) วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํางานดวยกําลังกาย 
โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

(๔)  วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๕)  ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอื่นตาม

วิชาการแพทยเพื่อปองกันโรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวานั้น 

(๖)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังท่ีชอบดวย
กฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๗)  มีพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอ
เหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหง
ราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

(๘)  มีพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก
การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นท่ีขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๙)  ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔ 
(๑๐)  รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ 
(๑๑)  ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการ

อยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาท่ีสงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ท้ังนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนใหเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อปองกัน
โรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง 

 
มาตรา ๑๓  คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 
(๑)  ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซ่ึงเพียงแต

แวะเขามายังทา สถานี หรอืทองท่ี ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป 
เพื่อประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาท่ีจะออกหนังสือ

สําคัญตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหถือไวก็ได 
(๒)  คนสัญชาติของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขาม

พรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  คนโดยสารรถไฟผานแดนซ่ึงถือต๋ัวโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผาน
อาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหง
ประเทศนั้นๆ และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรมี

เงินติดตัว หรือมีประกันหรือจะยกเวนภายใตเง่ือนไขใดๆ ก็ได ท้ังนี้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเด็กอายุต่ํากวาสิบสองป 
 
มาตรา ๑๕  คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาท่ีอยูในฐานะ

ดังตอไปนี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติการตามหนาท่ีของคนตางดาวตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี ้นอกจากการปฏิบัติหรือการตองหามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ 
(๕) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

(๑)  บุคคลในคณะผูแทนทางทูตซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาท่ีใน
ราชอาณาจักรหรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น 

(๒)  พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามา
ปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น 

(๓)  บุคคลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามา
ปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร 

(๔)  บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตาม
ความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

(๕)  หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศท่ีมีกฎหมาย
คุมครองการดําเนินงานในประเทศไทย หรือซ่ึงรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และ
รวมถึงพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นซ่ึงองคการหรือทบวงการเชนวานั้นแตงต้ังหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อองคการหรือทบวงการดังกลาว หรือ
เพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวงการระหวางประเทศนั้น 

(๖)  คูสมรส หรือบุตร ซ่ึงอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของ
บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) (๗) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมา
ทํางานประจําเปนปกต ิณ ท่ีพักอาศัยของบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลซ่ึงไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกัน
กับบุคคลซ่ึงมีตําแหนงทางทูตตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือกับ
องคการหรือทบวงการระหวางประเทศ 

ในกรณีตาม (๑) (๒) (๖) หรือ (๗) ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ
และหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนวาบุคคล
ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรนั้นเปนผูไดรับยกเวนตามมาตรานี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีมีพฤติการณซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อประโยชนแกประเทศ
หรือเพื่อความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม
สมควรอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังไม
อนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะ

อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใดๆ หรือจะ
ยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ในกรณีใดๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๘  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจบุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพื่อการนี้ บุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตองย่ืน

รายการตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีของ
ดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรหรือไม พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้น ไปพักอาศัย
อยู ณ ท่ีท่ีเห็นสมควร โดยใหคํารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อรับทราบคําส่ังตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดก็ได หรือถาพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกท้ัง
ประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาท่ีจะกักตัวผูนั้นไว ณ สถานท่ีใดตามท่ีเห็น
เหมาะสมเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาท่ีมีอํานาจเรียกบุคคลซ่ึง
มีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีท่ีสงสัยใหมาสาบานหรือ
ปฏิญาณตนและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาท่ีได 

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุใน
มาตรา ๑๒ (๘) หรือมีสวนเกี่ยวของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพื่อการเชนวานั้น 
พนักงานเจาที่อาจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดชั่วคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงาน
ตน และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาท่ี หรือจะสั่งใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจา 

พนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีผูนั้นอาศัยอยู ตามระยะเวลาท่ีพนักงาน
เจาหนาท่ีกําหนดก็ไดแตระยะเวลาท่ีกําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหางกันไมนอยกวา
เจ็ดวันตอครั้ง 

 
มาตรา ๒๐  ในการท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา ๑๙ 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไดเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณแหงกรณี แต
หามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกกักตัวมาถึงที่ทําการของพนักงานเจาหนาท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนจะยืดเวลาเกินส่ีสิบแปดชั่วโมงก็ได แตมิใหเกินเจ็ดวันและใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกเหตุจําเปนที่ตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองกักตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีย่ืนคํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไวตอไปอีกได และ
ศาลอาจสั่งใหมีอํานาจกักตัวไวเทาท่ีจําเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะส่ังให
ปลอยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได 

 
มาตรา ๒๑  คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 

ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณีท่ีไมปรากฏ
ตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรือเขามาโดยไมมีพาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะ

ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ เขาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจส่ังใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําส่ังเปนหนังสือ ถาคนตาง
ดาวผูนั้นไมพอใจในคําส่ัง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ 
(๑๐) หามมิใหอุทธรณคําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด แตถารัฐมนตรีมิไดมีคําส่ังภายในเจ็ดวันนับ
แตวันย่ืนอุทธรณ ใหถือวารัฐทนตรีมีคําส่ังวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 

การอุทธรณ ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ได
ทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

เม่ือคนตางดาวย่ืนอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีรอการสงตัวคนตางดาวผู
นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 

ในระหวางดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี หรือระหวางรอฟงคําส่ัง
ของรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหนํามาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมิใหนํามาตรา 
๒๐ มาใชบังคับดวย 

 
หมวด ๓ 
พาหนะ 

   
 

มาตรา ๒๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานี หรือทองท่ีและ
ตามกําหนดเวลา ท้ังน้ี ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจพาหนะท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไป

นอกราชอาณาจักร หรือพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีท่ีพาหนะนั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของ
รัฐบาลตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแลว 

 
มาตรา ๒๕  พาหนะใดท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองแจงกําหนดวันและเวลาท่ีพาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขต
ทาสถาน ีหรือทองท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคน
เขาเมืองซ่ึงควบคุมเขตทา สถานี หรือทองท่ีนั้น ภายในกําหนดเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประกาศ
ไว 

ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะไปแจงดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองท่ีใกลท่ีสุดโดยมิ
ชักชา 

การแจงตามความในมาตรานี้ ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติ
หรือใหปฏิบัติภายใตเง่ือนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได 

 
มาตรา ๒๖  พาหนะใดท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองย่ืนรายการตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจ
ของพนักงานเจาหนาท่ี ณ ที่และภายใตเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ท่ีอื่นนอกจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ

ที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑)  มิใหคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานท่ีท่ีจัดไว 

ดวยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาท่ี จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เวนแต
กรณีท่ีผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะ
เพื่อไปแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๕  ในฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได 

ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํา
มาตรา ๒๙ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ให
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

(๒)  ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะรวมท้ังผูควบคุมพาหนะตอ
พนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาท่ีอธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่ประกาศกําหนด 

(๓)  ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี ้

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซ่ึงนํา
พาหนะมาจากหรือไปยังชายแดนท่ีเปนทางตอเนื่องกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซ่ึงเขามาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปสงท่ีชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับคนโดยสารซึ่งเดินทางเขามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักรเทานั้น 

 
มาตรา ๒๘  ในระหวางที่ยังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพิ่มหรือลด หรือเปล่ียน

คนประจําพาหนะท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจําพาหนะดังกลาว
ผูใดจะไมกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีที่ไมมีเจาของพาหนะอยูใน
ราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีคนประจําพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจํา
พาหนะนั้นเปนคนตางดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ แลวแตกรณี นําบุคคลผูนั้นไป
มอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 

ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะ แลวแตกรณี ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบคนตางดาวผูใดมีลักษณะตองหามมิ

ใหเขามาในราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักร พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการ
ควบคุมคนตางดาวผูนั้นไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานท่ีใด เพื่อพนักงานเจาหนาท่ีจะได
ควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีท่ีคนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะหรือผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมคน
ตางดาวผูนั้นไว ถาไมสามารถจะขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจได
ทันทวงที ใหมีอํานาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง แลวสงตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นรีบจัดสงตัวไปยังพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนําพาหนะ
ไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จําเปนเพื่อการตรวจ 

การส่ังตามวรรคหนึ่งจะกระทําโดยใชสัญญาณหรือวิธีอื่นใดอันเปนท่ีเขาใจกันก็
ได 

 
มาตรา ๓๑  พาหนะใดที่เขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาท่ีพาหนะนั้นผานเขา

มาในราชอาณาจักรแลวจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจเสร็จ หามมิใหผูใดซ่ึงมิใชเจา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพาหนะนั้น ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบหรือเขาไป
ในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อการตรวจ ทั้งนี้เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํา
การตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๒  พาหนะใดท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางท่ีพนักงาน

เจาหนาที่ทําการตรวจหรือหลังจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยูใน
ราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซ่ึงมิใชเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะ
หรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบ ท้ังน้ี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 

ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานท่ีท่ีจัดไวเพื่อการ
ตรวจในระหวางผูซึ่งจะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดขึ้นไปบนพาหนะดวย 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํา
การตามมาตรานี ้ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลา

ราชการหรือตองไปทําการตรวจพาหนะ ณ ท่ีอื่น นอกจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง หรือตองไปนอกสถานท่ีทําการเพื่อควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพื่อตรวจพาหนะอัน
มิใชความผิดของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทําการ
และคาใชจายอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
   

 
มาตรา ๓๔  คนตางดาวซ่ึงจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตอง

เขามาเพื่อการดังตอไปนี ้
(๑)  การปฏิบัติหนาท่ีทางทูตหรือกงสุล 
(๒)  การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 
(๓)  การทองเท่ียว 
(๔)  การเลนกีฬา 
(๕)  ธุรกิจ 
(๖)  การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ 
(๗)  การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ

สงเสรมิการลงทุน 
(๘)  การเดินทางผานราชอาณาจักร 
(๙)  การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะท่ีเขามายังทาสถานี หรือ

ทองที่ในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐)  การศึกษาหรือดูงาน 
(๑๑)  การปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน 
(๑๒)  การเผยแพรศาสนาท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมท่ี

เก่ียวของ 
(๑๓)  การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือ

สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
(๑๔)  การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ 
(๑๕)  การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 

๓๔ อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใต
เง่ือนไขใดๆ ก็ได 

ระยะเวลาที่จะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกําหนดดังนี ้
(๑)  ไมเกินสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) (๘) และ (๙) 
(๒)  ไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) 
(๓)  ไมเกินหนึ่งป สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔  (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 

(๑๔) และ (๑๕) 
(๔)  ไมเกินสองป สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๖) 
(๕)  ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีตาม มาตรา ๓๔ (๑) 

และ (๒) 
(๖)  ตามกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา

เห็นสมควรสําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๗) 
ในกรณีท่ีคนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาท่ี

กําหนดใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปไดครั้งละไมเกิน
หนึง่ปและเม่ือไดอนุญาตแลวใหรายงานตอคณะกรรมการเพื่อทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็ด
วันนับแตวันอนุญาต 

การขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละครั้งใหคนตาง
ดาวย่ืนคําขอตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในระหวางรอฟงคําส่ัง
ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๓๖  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากมีพฤติการณ ท่ีสมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักร  ใหอธิบดีหรือ
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตท่ีไดอนุญาตไวนั้นได ไมวาอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเปนผูอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซ่ึงถูกเพิกถอนการ
อนุญาตอาจย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการได คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด แตในกรณีท่ี
คณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามวรรคสอง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในส่ี
สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีไดทราบคําส่ังของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตาง
ดาว ในกรณีท่ีไมอาจสงหนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดปดไว ณ ท่ีพัก
ของคนตางดาวที่ไดแจงแกพนักงานเจาหนาที่ไวครบกําหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผู
นั้นไดรับทราบคําสั่งแลว 

 
มาตรา ๓๗  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
(๑)  ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
บัญญัติไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น 

(๒)  พักอาศัย ณ ท่ีท่ีไดแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผล
สมควรไมสามารถพักอาศัย ณ ท่ีท่ีไดแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหแจงการเปล่ียนท่ีพักอาศัยตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย 

(๓)  แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีคนตางดาวผูนั้นพัก
อาศัยภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ียายไป ในกรณีเปล่ียนท่ีพักอาศัย และถาท่ีพักอาศัยใหมอยู
ตางทองท่ีกับสถานีตํารวจทองท่ีเดิมคนตางดาวผูนั้นตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานี
ตํารวจทองท่ีท่ีไปพักอาศัยใหมภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีไปถึงดวย 

(๔)  ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหคนตางดาว
ผูนั้นแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึง 

(๕)  ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาท่ี ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงท่ีพักอาศัยของตนโดยมิชักชาเม่ือครบระยะ
เกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองท่ีใดมีท่ีทําการตรวจคนเขา
เมืองตั้งอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นก็ได 

ความใน (๓) และ (๔) จะมิใหใชบังคับแกกรณีใดตามมาตรา ๓๔ โดยเง่ือนไข
อยางใด ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 

การแจงตามมาตรานี้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ีก็ได ท้ังน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรม

ซ่ึงรับคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองซ่ึงต้ังอยูในทองท่ีท่ีบาน เคหสถาน หรือ
โรงแรมนั้นต้ังอยูภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแตเวลาท่ีคนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองท่ีใดไมมีท่ีทํา
การตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่นั้น 

ในกรณีท่ีบาน เคหสถาน หรือโรงแรมท่ีคนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง
ต้ังอยูในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองตรวจคนเขาเมือง 

การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๙  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวดังกลาวเปนอันส้ินสุด แตถากอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรไดอีก และคนตางดาวนั้นไดกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมเปนผูตองหามตามมาตรา ๑๒ ถาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาที่ยังเหลืออยูนั้น 

การขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวย่ืนคําขอตาม
แบบและเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ 

การเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซ่ึงจะมี
ถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกินประเทศละหนึ่งรอยคนตอป และสําหรับคนไร
สัญชาติมิใหเกินหาสิบคนตอป 

เพื่อประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศ
หนึ่งรวมกันหรือแตละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองใหถือเปนประเทศหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๑  คนตางดาวจะเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรมิได เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการและดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ท้ังนี้ ภายในจํานวนท่ีรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔๐ และไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ แลว 

เพื่อใหการเขามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประเทศใหมากท่ีสุด ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซ่ึงขอ
เขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรโดยคํานึงถึงรายได สินทรัพย ความรู ความสามารถในดาน
วิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนตางดาวดังกลาวกับบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย เง่ือนไขเกี่ยวกับ
ความม่ันคงของชาติ หรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม เพื่อใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
พิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอ
ภายหลังไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ได 

เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะกําหนด
หลักเกณฑใหคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 
๓๔ อาจยื่นคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรได 

คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร จะมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ตอเม่ือเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดย่ืน
รายการและผานการตรวจ อนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และไมเปนผู
ตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ และไดรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูตามมาตรา ๔๗ แลว ใน
ระหวางขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลดังตอไปนี้ไมอยูภายใตบังคับของประกาศกําหนดจํานวนคน

ตางดาว ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ 
(๑)  คนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามา

ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๑ 
(๒)  หญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญชาติไทยในกรณีท่ีไดสมรส

กับคนตางดาว 
(๓)  บุตรซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิง

นั้นจะสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม 
(๔)  บุตรของบิดามารดาซ่ึงเปนคนตางดาวท่ีเกิดในระหวางเวลาท่ีมารดาออกไป

นอกราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเขามาอีกตาม
มาตรา ๔๘ เม่ือเดินทางเขามาในราชอาณาจักรพรอมกับบิดาหรือมารดา ซ่ึงกลับเขามาอีกภายใน
เวลาทีกําหนดตามหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๓  คนตางดาวท่ีนําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักร

เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคน
ตางดาวผูนั้นมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจํานวนคนตางดาวท่ีรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา ๔๐ ก็ได แตในปหนึ่งๆ จะเกินรอยละหาของจํานวนดังกลาวมิได 

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศท่ีนําเขามาลงทุน คน
ตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงิน
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป  ท้ังนี้ ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร ถาปรากฏ

วา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมาย หรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดท่ียกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๒)  เปนผูไมสามารถประกอบการหาเล้ียงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือมีโรคอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (๒) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือ
บุตรของบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร และมีฐานะท่ีจะเล้ียงดูซ่ึงกันและกันได 

 
มาตรา ๔๕  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากประสงคจะมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ณ ท่ีทํา
การตรวจคนเขาเมืองในทองที่ที่ตนอยู ในกรณีท่ีทองท่ีนั้นไมมีท่ีทําการตรวจคนเขาเมือง ใหย่ืนคํา
ขอ ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองท่ีใกลเคียงเม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกิน
จํานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ หรือจํานวนตามมาตรา ๔๓ แลวแตกรณีหรือเปนบุคคล
ตามมาตรา ๔๒ และไมเปนผูตองหามตามมาตรา ๔๔ แลว จะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถิ่นท่ี
อยูในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได 

คนตางดาวซ่ึงไดย่ืนคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะส้ินสุดลงในระหวางการพิจารณา คนตาง
ดาวผูนั้นอาจยื่นคําขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันนั้น เพื่ออยูในราชอาณาจักรตอไป
จนถึงวันไดรับทราบผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจอนุญาตได การอนุญาตนี้ คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึง
คณะกรรมการมอบหมายจะกําหนดเง่ือนไขประการใดก็ได 

การย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคัญ

ถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๑ หรืออยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา
หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันส้ินสุด เวนแตกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนั้นไดกลับเขา
มาภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปได
ตามที่ไดรับการผอนผัน 

 
มาตรา ๔๗  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรจะตอง

ขอรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน 
ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณี ท่ีคนตางดาวอายุ ตํ่ ากวา สิบสองปไดรับอนุญาตให มีถิ่น ท่ีอยู ใน
ราชอาณาจักร ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูในนามของคนตาง
ดาวผูนั้น ในการนี้อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะออกใบสําคัญถิ่นท่ีอยูให
ตางหากหรือรวมกันกับผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได 

ถาไมขอรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจส่ัง
ระงับการอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด 

ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘  ใบสําคัญถิ่นท่ีอยูใหใชไดตลอดไป แตถาผูถือใบสําคัญถิ่นท่ีอยูได

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใบสําคัญถิ่นท่ีอยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไปเวนแตกอนท่ีจะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถิ่นท่ีอยูไดนําใบสําคัญถิ่นท่ีอยูไปใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ ในกรณี
เชนนี ้หากคนตางดาวผูนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาท่ี
ทําหลักฐานให และไมเปนผูท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๔๔ ใหใบสําคัญถิ่นท่ี
อยูน้ันคงใชไดตอไป 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตรา 
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ 

(๔) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๔๙  ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูท่ีใชไมไดตามมาตรา ๔๘ ใหผูถือหรือผูครอบครอง

สงคืนตอพนักงานเจาหนาท่ีใบสําคัญถิ่นท่ีอยูของคนตางดาวท่ีตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอ
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๕๐  คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค

จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏิบัติดังน้ี 
(๑)  นําใบสําคัญถิ่นท่ีอยูมาใหพนักงานเจาหนาท่ีสลักหลังทําหลักฐานการแจง

ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒)  ในกรณีท่ีไมมีใบสําคัญถิ่นท่ีอยูเพราะเปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยู

ในราชอาณาจักรกอนมีบทบัญญัติท่ีใหคนตางดาวนั้นตองขอใบสําคัญถิ่นท่ีอยู ใหมาขอรับ
ใบสําคัญถิ่นที่อยูจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน แลวปฏิบัติตาม (๑) 

(๓)  ในกรณีท่ีใบสําคัญถิ่นท่ีอยูไมมีท่ีวางท่ีจะสลักหลังตาม (๑) ผูถือใบสําคัญ
ถิ่นที่อยูจะตองขอเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๒ เสียกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกใหมีอายุหนึ่งปนับ
แตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทําหลักฐานใหและภายในกําหนดหนึ่งปนั้น ผูถือใบสําคัญถิ่นท่ีอยูจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามากี่ครั้งก็ได 

การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกและการออก
ใบสําคัญถิ่นที่อยูตาม (๒) ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  คนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐาน

การแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก แตมิไดกลับเขามาภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๘ หาก
ประสงคจะกลับเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามเดิม ใหย่ืนคําขอตามวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาตเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวผูนั้นมีเหตุผล
และขอแกตัวอันสมควร ทั้งไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ จะอนุญาต
ใหคนตางดาวผูนั้นมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ไดแตตอง
ขอรับใบสําคัญถิ่นท่ีอยูใหม ในระหวางการขออนุญาตใหนํามาตรา ๔๕ วรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ (๙) มิให
นํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 

ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหมตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๒  เอกสารท่ีออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ของผูใดสูญหายหรือชํารุด

และผูนั้นประสงคจะไดใบแทน หรือกรณีขอเปล่ียนใบสําคัญถิ่นท่ีอยูตามมาตรา ๕๐ (๓) เม่ือ
พนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนเปนท่ีพอใจแลว ใหออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นท่ีอยูให โดยผู
ขอตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๖ 

การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๕๓  คนตางดาวซ่ึงเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏ

วาเปนบุคคลซ่ึงมีพฤติการณอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๒ (๗) หรอื (๘) หรือเปนบุคคลตาม
มาตรา ๑๒ (๑๐) หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ หรือเปนผูไดรับโทษตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔
ใหอธิบดีเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่น
ที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตตอไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔  คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
หรือการอนุญาตนั้นส้ินสุดหรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได 

ถามีกรณีตองสอบสวนเพื่อสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีคําส่ังใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลวใน
ระหวางรอการสงกลับ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ท่ีใด โดยคนตาง
ดาวผูนั้นตองมาพบพนักงานเจาหนาท่ีตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยตองมีประกัน หรือ
มีทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวผูนั้นไว ณ สถานท่ีใด
เปนเวลานานเทาใดตามความจําเปนก็ได คาใชจายในการกักตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกคนตางดาวซ่ึงเขามาอยูในราชอาณาจักร
กอนวันที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๕๕   การส งคนต า งด า วก ลับออกไปนอกราชอาณาจั กรตาม

พระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแต
พนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควร 

คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะท่ีนําเขามานั้นเปนผูเสีย ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ให
ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียก
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยส้ินเชิงหรือรวมกัน
ตามแตจะเลือก แตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจาย
ของตนเองพนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีมีการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวตามมาตรา 

๑๒ (๑) และคนตางดาวไดแสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใชเดินทางอยางใดอยางหนึ่งของเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอื่นใด ตอพนักงานเจาหนาท่ีตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาว
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูท่ีออกต๋ัว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว แลวแตกรณี มิใหยกเลิก คืนหรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในต๋ัว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว  ท้ังน้ี โดยจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ หรือไมก็ได 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยการติดคําส่ังไวกับหรือประทับขอความคําส่ัง
ลงไวบนต๋ัว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดส่ังการแลว ถามีการ
ยกเลิก คืนหรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในต๋ัวเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากท่ี
พนักงานเจาท่ีไดส่ังการไวโดยมิไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาท่ี การนั้นยอมไมสามารถ
ใชอางกับพนักงานเจาหนาท่ีได และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังเจาของพาหนะ ผูควบคุม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พาหนะหรือผูท่ีออกต๋ัว เอกสารหรือหลักฐาน แลวแตกรณี ใหกระทําการตามขอผูกพันเดิมในต๋ัว 
เอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประโยชนในการสงคนตางดาวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 
มาตรา ๕๗  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดอางวาเปนคนมีสัญชาติ

ไทย ถาไมปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจาหนาที่จะเชื่อถือไดวาเปนคนมีสัญชาติไทย ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนคนตางดาวจนกวาผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย 

การพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบและเสีย
คาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หากผูนั้นไมพอใจคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีจะรอง
ขอตอศาลใหพิจารณาก็ได 

ในกรณีท่ีมีการรองขอตอศาล เม่ือไดรับคํารองขอแลว ใหศาลแจงตอพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการมีสิทธิท่ีจะโตแยงคัดคานได 

 
มาตรา ๕๘  คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตอง

ตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือไมมีใบสําคัญถิ่นท่ีอยูตามพระราชบัญญัตินี้และท้ังไมมีใบสําคัญ
ประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนั้นเขา
มาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี

ทําการจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก
หมายจับ หรือหมายคน หรือจับ คน หรือควบคุม และใหมีอํานาจสอบสวนคดีความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี ้เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา  ๖๐  ในเขตทองท่ีใด  รัฐมนตรี เ ห็นเปนการสมควรท่ีจะยกเวน

คาธรรมเนียมอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๑  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
พันบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวย

ประการใดๆ อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายใน
พาหนะนั้นมีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอน
วาเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลว 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้ ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพื่อใหคนตางดาวน้ันพน
จากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูใดใหคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้เขาพัก
อาศัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน
พระราชบัญญัตินี ้เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร
สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๖๕  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๗  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 

(๑) วรรคหนึ่ง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๗ (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๘  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๙  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะท่ีมิไดนําไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๐  พาหนะใดมีคนโดยสารซ่ึงเปนคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๒ (๑) เขามาในราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษ
ปรับเรียงรายตัวคนตางดาวคนละไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๑  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม
เกินหาหมื่นบาท 

ถาการไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุให
คนตางดาวหลบหน ีตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๒  คนตางดาวผูใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสง

ตัวไปยังสถานท่ีใดๆ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัว
ไวหรือใหสงตัวไปตามมาตรา ๒๙ หรือหลบหนีไปในระหวางท่ีถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๕  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๖  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทและปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาท จนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน

บาท แตถาผูนั้นเปนผูจัดการโรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

 
มาตรา ๗๙  เจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูท่ีออกต๋ัว เอกสารหรือ

หลักฐานผูใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร แตมิใหปรับเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผูใดทําลายคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีส่ังการตามมาตรา ๕๖ 

วรรคสอง หรือทําใหคําส่ังดังกลาวลบเลือน โดยมีเจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือ
ผูท่ีออกต๋ัว เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคําส่ังดังกลาวของพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘๑  คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการ

อนุญาตส้ินสุดหรือถูกเพิกถอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๒  คนตางดาวผูใดหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบ

คําสั่งของรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายซ่ึง
สั่งการแกคนตางดาวผูนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ถาคําส่ังตามวรรคหนึ่งเปนคําส่ังใหกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนตางดาวผู
นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้น 

 
มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 

๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๒วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงประกอบดวยอธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทนและผู
บังคับการกองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแทนเปนกรรมการ มีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการนี้
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการเปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการ
ใดๆ ก็ไดตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๘๕  ใหถือวาคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราวอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แตคง
ไดรับสิทธิและประโยชนเพียงเทาที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทานั้น 

 
มาตรา ๘๖  ใหคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราวและไดอยูเกินเกาสิบวันแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ (๕) ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการ

โรงแรมซ่ึงรับคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัยอยู
แลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๓๘ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ใหถือวาใบสําคัญถิ่นท่ีอยูท่ีไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและท่ียังสมบูรณอยูเปนใบสําคัญถิ่นท่ีอยูท่ีไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๙  ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก

ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีไดทําไวในใบสําคัญถิ่นท่ีอยูของคนตางดาวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเขามาอีกตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๙๐  ใหถือวาคนตางดาวซ่ึงถูกส่ังใหกักตัวไวเพื่อรอการสงกลับอยูแลวใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูซึ่งถูกสั่งใหกักตัวไวเพื่อรอการสงกลับตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๑  ใหถือวาคํารองตางๆ ของคนตางดาวท่ีคางพิจารณาอยูในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคํารองที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๒  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังหรือมติของ

คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียม๓ 
 

(๑)  การตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) 
       ใชไดคร้ังเดียว                                                     ๒,๐๐๐ บาท 
        ใชไดหลายคร้ัง                                                  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  อุทธรณตามมาตรา ๒๒ คนละ                                     ๒,๐๐๐ บาท 
(๓)  คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักร 
      เปนการชั่วคราวตอไปตามมาตรา ๓๕ 
      คนหนึ่ง คร้ังละ                                                     ๒,๐๐๐ บาท 
(๔)  อุทธรณตามมาตรา ๓๖ คนละ                                     ๒,๐๐๐ บาท 
(๕)  คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
      ตามมาตรา ๓๙ คนหน่ึงใชไดคร้ังเดียว                           ๒,๐๐๐ บาท 
      ใชไดหลายคร้ังภายในระยะเวลาท่ียังเหลืออยู                     ๕,๐๐๐ บาท 
(๖)  คําขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
      ตามมาตรา ๔๕ คนละ                                              ๘,๐๐๐ บาท 
(๗)  ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ หรอื 
       มาตรา ๕๑ ฉบบัละ                                            ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญถิ่นที่อยูเปนคูสมรส 
       หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของคนตางดาว 
       ที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือของบุคคล 
       ท่ีมีสัญชาติไทย ฉบบัละ                                        ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร 
      เพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ (๑) คนละ                   ๒,๐๐๐ บาท 
(๙)  ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๐ (๒) ฉบบัละ                 ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐)  เอกสารที่ออกใหตามมาตรา ๕๒ ฉบบัละ                      ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๑)  คําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน 
เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ คนละ                                           ๘๐๐ บาท 

                                                 
๓ คาธรรมเนยีม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบัน คนตางดาว
ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรไดทวีจํานวนมากขึ้นตามลําดับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปน
เวลานานแลว และมีบทบัญญัติตางๆ ท่ีไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม ท้ังนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
อัมพิกา/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหมีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือ
เดินทาง แตยังไมไดกําหนดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ 
ใหสอดคลองกับทางปฏิบัติอันเปนหลักสากลท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหมใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
ดวงใจ/แกไข 
๒๑ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๕ 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไข
เพิ่มเติมคาธรรมเนียมตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอื่นๆ ทาย
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อกําหนดใหมีการเสียคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจ
ลงตราและสําหรับคําขอเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีกโดยใหใชไดหลายครั้งไดดวย ประกอบ
กับคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอื่นๆ ทาย
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมให
เหมาะสมยิ่งขึ้นดวยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

อัมพิกา/แกไข 
                                                 

๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หนา ๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๘/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พัชรินทร จัดทํา 
เนติมา จัดทํา 
ฐาปน ีผูพิมพ 
๖ มี.ค. ๔๖ 

 
ศุภสรณ/ตรวจ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 

มัตติกา/แกไข 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 
วาทิน/ีสัญชัย/ปรับปรุง 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 


