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พระราชบัญญตั ิ
คนเขาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

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

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไว โดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิติ
บัญญตัิแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๒) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
“พาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจนํา

บุคคลจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง 
“เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผู

ครอบครอง หรือตัวแทนผูครอบครองพาหนะ แลวแตกรณ ี
“ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุม

พาหนะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๔๕/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คนประจําพาหนะ” หมายความวา ผูซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําหรือทํางาน
ประจําพาหนะ และเพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่ง
ขับขี่พาหนะโดยไมมีคนประจําพาหนะ 

“คนโดยสาร” หมายความวา ผูซึ่งเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใด ๆ 
นอกจากผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 

“คนเขาเมือง” หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
“แพทยตรวจคนเขาเมือง” หมายความวา แพทยซึ่งอธิบดีแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“เจาบาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของผู

เชา หรือในฐานะอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“เคหสถาน” หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือนโรง เรือ หรือแพซ่ึง

คนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้ัวลอม
หรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

“โรงแรม” หมายความวา บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งข้ึนเพื่อรับสินจางสําหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักช่ัวคราว ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

“ผูจัดการโรงแรม” หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพ่ือ

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

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการ
และคาใชจายอื่น ๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศอธิบดีกรมตํารวจ 
อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ 
และผูบังคับบัญชากองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ 

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

วรรคหนึ่ง 
(๔) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถ่ินที่อยู

ในราชอาณาจักร เง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเง่ือนไขอื่นตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
(๕) กําหนดหลักเกณฑการขอมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามา

ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
(๖) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๓ วรรค

หนึ่ง และกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง 

(๗) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนตางดาว
ซึ่งไดย่ืนคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

(๘) ส่ังระงับการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม 
(๙) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยูใน

ราชอาณาจักรตอไปตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
(๑๐) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 

๕๓ 
(๑๑) ใหคําปรึกษาคําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการวางระเบียบ

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานหรือพนักงานอื่น เพ่ือรักษาความ
มั่นคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเก่ียวกับคนเขาเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ให

กรรมการและเลขานุการเสนอเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตอประธานกรรมการ
หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซึ่ง
ที่ประชุมมอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุม
ตามความรีบดวนของเรื่องตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงาน

เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได 
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

เรียกเปนหนังสือใหบุคคลที่เก่ียวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได 

 
หมวด ๒ 

การเขาและออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๑  บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดิน

ทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่และตาม
กําหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามา

ในราชอาณาจักร 
(๑) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยัง

สมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางเชนวานั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร 
(๓) เขามาเพ่ือมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํางานดวยกําลังกาย 

โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

(๔) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตาม
วิชาการแพทยเพ่ือปองกันโรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวานั้น 

(๖) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๗) มีพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุราย
ใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

(๘) มีพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก
การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

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

อยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนใหเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อปองกัน
โรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง 

 
มาตรา ๑๓  คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 
(๑) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซ่ึงเพียงแต

แวะเขามายังทา สถานี หรือทองที่ ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือ

สําคัญตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหถือไวก็ได 
(๒) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขาม

พรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น 
(๓) คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผาน

อาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหง
ประเทศนั้น ๆ และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรมี

เงินติดตัว หรือมีประกันหรือจะยกเวนภายใตเง่ือนไขใด ๆ ก็ได ทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเด็กอายุต่ํากวาสิบสองป 
 
มาตรา ๑๕  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาที่อยูในฐานะ

ดังตอไปนี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติการตามหนาที่ของคนตางดาวตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากการปฏิบัติหรือการตองหามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ 
(๕) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

(๑) บุคคลในคณะผูแทนทางทูตซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ใน
ราชอาณาจักรหรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น 

(๒) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามา
ปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น 

(๓) บุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามา
ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร 

(๔) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือรัฐบาลไทยตาม
ความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

(๕) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศที่มีกฎหมาย
คุมครองการดําเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และ
รวมถึงพนักงานหรือผูเช่ียวชาญหรือบุคคลอื่นซึ่งองคการหรือทบวงการเชนวานั้นแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือองคการหรือทบวงการดังกลาว หรือ
เพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวงการระหวางประเทศนั้น 

(๖) คูสมรส หรือบุตร ซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของ
บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) (๗) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมา
ทํางานประจําเปนปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกัน
กับบุคคลซึ่งมีตําแหนงทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือกับ
องคการหรือทบวงการระหวางประเทศ 

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

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนวาบุคคล
ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรนั้นเปนผูไดรับยกเวนตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีพฤติการณซึ่งรัฐมนตรีเห็นวา เพ่ือประโยชนแกประเทศ

หรือเพ่ือความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม
สมควรอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไม
อนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะ
อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ หรือจะ
ยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๘  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตองย่ืน

รายการตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ของ
ดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรหรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้น ไปพักอาศัย
อยู ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยใหคํารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือรับทราบคําส่ังตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนดก็ได หรือถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้ง
ประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวผูนั้นไว ณ สถานที่ใดตามที่เห็น
เหมาะสมเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาที่มีอํานาจเรียกบุคคลซึ่ง
มีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีที่สงสัยใหมาสาบานหรือ
ปฏิญาณตนและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ได 

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุใน
มาตรา ๑๒ (๘) หรือมีสวนเกี่ยวของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพื่อการเชนวานั้น 
พนักงานเจาที่อาจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดช่ัวคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงาน
ตน และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาที่ หรือจะส่ังใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจา 

พนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่ผูนั้นอาศัยอยู ตามระยะเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนดก็ไดแตระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหางกันไมนอยกวา
เจ็ดวันตอครั้ง 

 
มาตรา ๒๐  ในการที่พนักงานเจาหนาที่กักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา ๑๙ 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี แต
หามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกกักตัวมาถึงที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได แตมิใหเกินเจ็ดวันและใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกเหตุจําเปนที่ตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองกักตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไวตอไปอีกได และ
ศาลอาจสั่งใหมีอํานาจกักตัวไวเทาที่จําเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งให
ปลอยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๑  คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 

ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏ
ตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรือเขามาโดยไมมีพาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะ

ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ เขาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําส่ังเปนหนังสือ ถาคนตาง
ดาวผูนั้นไมพอใจในคําส่ัง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ 
(๑๐) หามมิใหอุทธรณคําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด แตถารัฐมนตรีมิไดมีคําส่ังภายในเจ็ดวันนับ
แตวันยื่นอุทธรณ ใหถือวารัฐทนตรีมีคําส่ังวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 

การอุทธรณ ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีได
ทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รอการสงตัวคนตางดาวผู
นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําส่ังของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 

ในระหวางดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ หรือระหวางรอฟงคําส่ัง
ของรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหนํามาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมิใหนํามาตรา 
๒๐ มาใชบังคับดวย 

 
หมวด ๓ 
พาหนะ 

   
 

มาตรา ๒๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานี หรือทองที่และ
ตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไป

นอกราชอาณาจักร หรือพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่พาหนะนั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของ
รัฐบาลตางประเทศที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแลว 

 
มาตรา ๒๕  พาหนะใดที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองแจงกําหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขต
ทาสถานี หรือทองที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เขาเมืองซึ่งควบคุมเขตทา สถานี หรือทองที่นั้น ภายในกําหนดเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ประกาศ
ไว 

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะไปแจงดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิ
ชักชา 

การแจงตามความในมาตรานี้ ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติ
หรือใหปฏิบัติภายใตเง่ือนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได 

 
มาตรา ๒๖  พาหนะใดที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองย่ืนรายการตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจ
ของพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่และภายใตเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ

ที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มิใหคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว 

ดวยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เวนแต
กรณีที่ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะ
เพ่ือไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๕  ในฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได 

ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํา
มาตรา ๒๙ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ให
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

(๒) ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะรวมทั้งผูควบคุมพาหนะตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาที่อธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่ประกาศกําหนด 

(๓) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซึ่งนํา
พาหนะมาจากหรือไปยังชายแดนที่เปนทางตอเนื่องกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซึ่งเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปสงที่ชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะท่ี
เก่ียวกับคนโดยสารซึ่งเดินทางเขามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักรเทานั้น 

 
มาตรา ๒๘  ในระหวางที่ยังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพิ่มหรือลด หรือเปล่ียน

คนประจําพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจําพาหนะดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดจะไมกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีที่ไมมีเจาของพาหนะอยูใน
ราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คนประจําพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจํา
พาหนะนั้นเปนคนตางดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ แลวแตกรณี นําบุคคลผูนั้นไป
มอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 

ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะ แลวแตกรณี ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบคนตางดาวผูใดมีลักษณะตองหามมิ

ใหเขามาในราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการ
ควบคุมคนตางดาวผูนั้นไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานที่ใด เพ่ือพนักงานเจาหนาที่จะได
ควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะหรือผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมคน
ตางดาวผูนั้นไว ถาไมสามารถจะขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจได
ทันทวงที ใหมีอํานาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง แลวสงตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นรีบจัดสงตัวไปยังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนําพาหนะ
ไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จําเปนเพื่อการตรวจ 

การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระทําโดยใชสัญญาณหรือวิธีอ่ืนใดอันเปนที่เขาใจกันก็
ได 

 
มาตรา ๓๑  พาหนะใดที่เขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาที่พาหนะนั้นผานเขา

มาในราชอาณาจักรแลวจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจเสร็จ หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจา
พนักงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับพาหนะนั้น ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบหรือเขาไป
ในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพ่ือการตรวจ ทั้งนี้เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํา
การตามวรรคหนึ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒  พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางที่พนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจหรือหลังจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยูใน
ราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับพาหนะนั้น ข้ึนไปบนพาหนะ
หรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบ ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพ่ือการ
ตรวจในระหวางผูซึ่งจะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดข้ึนไปบนพาหนะดวย 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํา
การตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลา

ราชการหรือตองไปทําการตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตามาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง หรือตองไปนอกสถานที่ทําการเพื่อควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพื่อตรวจพาหนะอัน
มิใชความผิดของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทําการ
และคาใชจายอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
   

 
มาตรา ๓๔  คนตางดาวซึ่งจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตอง

เขามาเพื่อการดังตอไปนี ้
(๑) การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล 
(๒) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 
(๓) การทองเที่ยว 
(๔) การเลนกีฬา 
(๕) ธุรกิจ 
(๖) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวของ 
(๗) การลงทุนหรือการอื่นที่เก่ียวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุน 
(๘) การเดินทางผานราชอาณาจักร 
(๙) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะที่เขามายังทาสถานี หรือ

ทองที่ในราชอาณาจักร 
(๑๐) การศึกษาหรือดูงาน 
(๑๑) การปฏิบัติหนาที่ส่ือมวลชน 
(๑๒) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่

เก่ียวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 

(๑๔) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเช่ียวชาญ 
(๑๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 

๓๔ อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใต
เง่ือนไขใด ๆ 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) ตามกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา

เห็นสมควรสําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๗) 
ในกรณีที่คนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่

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

การขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละคร้ังใหคนตาง
ดาวยื่นคําขอตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในระหวางรอฟงคําส่ัง
ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๓๖  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากมีพฤติการณที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักร  ใหอธิบดีหรือ
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ไดอนุญาตไวนั้นได ไมวาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายเปนผูอนุญาต 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซึ่งถูกเพิกถอนการ
อนุญาตอาจยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการได คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด แตในกรณีที่
คณะกรรมการมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาต คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามวรรคสอง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําส่ังของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตาง
ดาว ในกรณีที่ไมอาจสงหนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดปดไว ณ ที่พัก
ของคนตางดาวที่ไดแจงแกพนักงานเจาหนาที่ไวครบกําหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผู
นั้นไดรับทราบคําส่ังแลว 

 
มาตรา ๓๗  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

ตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น 

(๒) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผล
สมควรไมสามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงการเปลี่ยนที่พักอาศัยตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย 

(๓) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูนั้นพักอาศัย
ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยูตาง
ทองที่กับสถานีตํารวจทองที่เดิมคนตางดาวผูนั้นตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจ
ทองที่ที่ไปพักอาศัยใหมภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย 

(๔) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ใหคนตางดาว
ผูนั้นแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึง 

(๕) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชาเมื่อครบระยะ
เกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขา
เมืองตั้งอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นก็ได 

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

การแจงตามมาตรานี้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรม

ซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจง
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองที่ที่บาน เคหสถาน หรือ
โรงแรมนั้นตั้งอยูภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองที่ใดไมมีที่ทํา
การตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่นั้น 

ในกรณีที่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง
ตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง 

การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวดังกลาวเปนอันสิ้นสุด แตถากอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรไดอีก และคนตางดาวนั้นไดกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมเปนผูตองหามตามมาตรา ๑๒ ถาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาที่ยังเหลืออยูนั้น 

การขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวยื่นคําขอตาม
แบบและเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ 

การเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งจะมี
ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกินประเทศละหนึ่งรอยคนตอป และสําหรับคนไร
สัญชาติมิใหเกินหาสิบคนตอป 

เพ่ือประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศ
หนึ่งรวมกันหรือแตละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองใหถือเปนประเทศหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๑  คนตางดาวจะเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรมิได เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการและดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ภายในจํานวนที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔๐ และไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ แลว 

เพ่ือใหการเขามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประเทศใหมากที่สุด ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอ
เขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยคํานึงถึงรายได สินทรัพย ความรู ความสามารถในดาน
วิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนตางดาวดังกลาวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เง่ือนไขเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ หรือเง่ือนไขอื่นตามความเหมาะสม เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
พิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอ
ภายหลังไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจที่จะกําหนด
หลักเกณฑใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 
๓๔ อาจยื่นคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรได 

คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร จะมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ตอเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดย่ืน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายการและผานการตรวจ อนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และไมเปนผู
ตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ และไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ แลว ใน
ระหวางขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลดังตอไปนี้ไมอยูภายใตบังคับของประกาศกําหนดจํานวนคน

ตางดาว ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ 
(๑) คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๑ 
(๒) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรส

กับคนตางดาว 
(๓) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิง

นั้นจะสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม 
(๔) บุตรของบิดามารดาซึ่งเปนคนตางดาวที่เกิดในระหวางเวลาที่มารดาออกไป

นอกราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเขามาอีกตาม
มาตรา ๔๘ เมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรพรอมกับบิดาหรือมารดา ซึ่งกลับเขามาอีกภายใน
เวลาทีกําหนดตามหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๓  คนตางดาวที่นําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักร

เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคน
ตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจํานวนคนตางดาวที่รัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา ๔๐ ก็ได แตในปหนึ่ง ๆ จะเกินรอยละหาของจํานวนดังกลาวมิได 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน คน
ตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงิน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป  ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ถาปรากฏ

วา 
(๑) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังที่ชอบดวย

กฎหมาย หรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๒) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (๒) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือ
บุตรของบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๕  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากประสงคจะมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ทํา
การตรวจคนเขาเมืองในทองที่ที่ตนอยู ในกรณีที่ทองที่นั้นไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมือง ใหย่ืนคํา
ขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลเคียงเม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกิน
จํานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ หรือจํานวนตามมาตรา ๔๓ แลวแตกรณีหรือเปนบุคคล
ตามมาตรา ๔๒ และไมเปนผูตองหามตามมาตรา ๔๔ แลว จะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่
อยูในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได 

คนตางดาวซึ่งไดย่ืนคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหวางการพิจารณา คนตาง
ดาวผูนั้นอาจยื่นคําขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันนั้น เพ่ืออยูในราชอาณาจักรตอไป
จนถึงวันไดรับทราบผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจอนุญาตได การอนุญาตนี้ คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายจะกําหนดเงื่อนไขประการใดก็ได 

การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคัญ

ถ่ินที่อยูตามมาตรา ๔๑ หรืออยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา
หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด เวนแตกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนั้นไดกลับเขา
มาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปได
ตามที่ไดรับการผอนผัน 

 
มาตรา ๔๗  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรจะตอง

ขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน 
ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร 

ในกรณีที่คนตางดาวอายุต่ํ ากวา สิบสองปได รับอนุญาตใหมี ถ่ินที่อ ยู ใน
ราชอาณาจักร ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูในนามของคนตาง
ดาวผูนั้น ในการนี้อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะออกใบสําคัญถิ่นที่อยูให
ตางหากหรือรวมกันกับผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได 

ถาไมขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่ง
ระงับการอนุญาตใหมี ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘  ใบสําคัญถิ่นที่อยูใหใชไดตลอดไป แตถาผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูได

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใบสําคัญถิ่นที่อยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไปเวนแตกอนที่จะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูไดนําใบสําคัญถิ่นที่อยูไปใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ ในกรณี
เชนนี้ หากคนตางดาวผูนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่
ทําหลักฐานให และไมเปนผูที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๔๔ ใหใบสําคัญถิ่นที่
อยูนั้นคงใชไดตอไป 

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

(๔) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๔๙  ใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ใชไมไดตามมาตรา ๔๘ ใหผูถือหรือผูครอบครอง

สงคืนตอพนักงานเจาหนาที่ใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอ
พนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๕๐  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค

จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) นําใบสําคัญถิ่นที่อยูมาใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังทําหลักฐานการแจง

ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในกรณีที่ไมมีใบสําคัญถิ่นที่อยูเพราะเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยู

ในราชอาณาจักรกอนมีบทบัญญัติที่ใหคนตางดาวนั้นตองขอใบสําคัญถิ่นที่อยู ใหมาขอรับ
ใบสําคัญถิ่นที่อยูจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน แลวปฏิบัติตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ใบสําคัญถิ่นที่อยูไมมีที่วางที่จะสลักหลังตาม (๑) ผูถือใบสําคัญ
ถ่ินที่อยูจะตองขอเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๒ เสียกอน 

หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกใหมีอายุหนึ่งปนับ
แตวันที่พนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานใหและภายในกําหนดหนึ่งปนั้น ผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามากี่ครั้งก็ได 

การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกและการออก
ใบสําคัญถิ่นที่อยูตาม (๒) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐาน

การแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก แตมิไดกลับเขามาภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๘ หาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประสงคจะกลับเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามเดิม ใหย่ืนคําขอตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาตเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวผูนั้นมีเหตผุล
และขอแกตัวอันสมควร ทั้งไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ จะอนุญาต
ใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ไดแตตอง
ขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหม ในระหวางการขออนุญาตใหนํามาตรา ๔๕ วรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

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

ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหมตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๒  เอกสารที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ของผูใดสูญหายหรือชํารุด

และผูนั้นประสงคจะไดใบแทน หรือกรณีขอเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๐ (๓) เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนเปนที่พอใจแลว ใหออกใบแทนหรือเปล่ียนใบสําคัญถิ่นที่อยูให โดยผู
ขอตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๖ 

การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๕๓  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏ

วาเปนบุคคลซึ่งมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๒ (๗) หรือ (๘) หรือเปนบุคคลตาม
มาตรา ๑๒ (๑๐) หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ หรือเปนผูไดรับโทษตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔
ใหอธิบดีเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ิน
ที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังเพิกถอนการอนุญาตตอไป 

 
มาตรา ๕๔  คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

หรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได 

ถามีกรณีตองสอบสวนเพ่ือสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีคําส่ังใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลวใน
ระหวางรอการสงกลับ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ที่ใด โดยคนตาง
ดาวผูนั้นตองมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยตองมีประกัน หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวผูนั้นไว ณ สถานที่ใด
เปนเวลานานเทาใดตามความจําเปนก็ได คาใชจายในการกักตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกคนตางดาวซึ่งเขามาอยูในราชอาณาจักร
กอนวันที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๕๕   การส งคนต า งด า วกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม

พระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแต
พนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควร 

คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะที่นําเขามานั้นเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ให
ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียก
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกัน
ตามแตจะเลือก แตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจาย
ของตนเองพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มีการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวตามมาตรา 

๑๒ (๑) และคนตางดาวไดแสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใชเดินทางอยางใดอยางหนึ่งของเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอื่นใด ตอพนักงานเจาหนาที่ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาว
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว แลวแตกรณี มิใหยกเลิก คืนหรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว ทั้งนี้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไมก็ได 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยการติดคําส่ังไวกับหรือประทับขอความคําส่ัง
ลงไวบนตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดส่ังการแลว ถามีการ
ยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในตั๋วเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากที่
พนักงานเจาที่ไดส่ังการไวโดยมิไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ การนั้นยอมไมสามารถ
ใชอางกับพนักงานเจาหนาที่ได และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุม
พาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน แลวแตกรณี ใหกระทําการตามขอผูกพันเดิมในตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือประโยชนในการสงคนตางดาวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดอางวาเปนคนมีสัญชาติ
ไทย ถาไมปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจาหนาที่จะเชื่อถือไดวาเปนคนมีสัญชาติไทย ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนคนตางดาวจนกวาผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากผูนั้นไมพอใจคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่จะรอง
ขอตอศาลใหพิจารณาก็ได 

ในกรณีที่มีการรองขอตอศาล เมื่อไดรับคํารองขอแลว ใหศาลแจงตอพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะโตแยงคัดคานได 

 
มาตรา ๕๘  คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตอง

ตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือไมมีใบสําคัญถิ่นที่อยูตามพระราชบัญญัตินี้และท้ังไมมีใบสําคัญ
ประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนั้นเขา
มาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาที่

ทําการจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก
หมายจับ หรือหมายคน หรือจับ คน หรือควบคุม และใหมีอํานาจสอบสวนคดีความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา  ๖๐   ในเขตทองที่ ใด  รัฐมนตรี เ ห็นเปนการสมควรที่ จะยกเวน

คาธรรมเนียมอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๑  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง

พันบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวย

ประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายใน
พาหนะนั้นมีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอน
วาเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลว 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้ ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ๆ เพ่ือใหคนตางดาวนั้นพน
จากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้เขาพัก
อาศัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร
สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๖๕  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ 

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

 
มาตรา ๖๗  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 

(๑) วรรคหนึ่ง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๗ (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๘  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๙  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะที่มิไดนําไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๐  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๒ (๑) เขามาในราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษ
ปรับเรียงรายตัวคนตางดาวคนละไมเกินสองหมื่นบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๑  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม
เกินหาหมื่นบาท 

ถาการไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุให
คนตางดาวหลบหนี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๒  คนตางดาวผูใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสง

ตัวไปยังสถานที่ใด ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัว
ไวหรือใหสงตัวไปตามมาตรา ๒๙ หรือหลบหนีไปในระหวางที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๕  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุก

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

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทและปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาท จนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน

บาท แตถาผูนั้นเปนผูจัดการโรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน

บาท 
 
มาตรา ๗๙  เจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือ

หลักฐานผูใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร แตมิใหปรับเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๐  ผูใดทําลายคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังการตามมาตรา ๕๖ 
วรรคสอง หรือทําใหคําส่ังดังกลาวลบเลือน โดยมีเจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรอื
ผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคําส่ังดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘๑  คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการ

อนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๒  คนตางดาวผูใดหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบ

คําส่ังของรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่ง
ส่ังการแกคนตางดาวผูนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ถาคําส่ังตามวรรคหนึ่งเปนคําส่ังใหกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนตางดาวผู
นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้น 

 
มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 

๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๒วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทนและผู
บังคับการกองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแทนเปนกรรมการ มีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการนี้
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการเปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการ
ใด ๆ ก็ไดตามที่เห็นสมควร 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๕  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แตคง
ไดรับสิทธิและประโยชนเพียงเทาที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๖  ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวและไดอยูเกินเกาสิบวันแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ (๕) ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการ

โรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัยอยู
แลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๘ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ใหถือวาใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและที่ยังสมบูรณอยูเปนใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๙  ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเขามาอีกตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๙๐  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งถูกส่ังใหกักตัวไวเพ่ือรอการสงกลับอยูแลวใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูซึ่งถูกส่ังใหกักตัวไวเพ่ือรอการสงกลับตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๑  ใหถือวาคํารองตาง ๆ ของคนตางดาวที่คางพิจารณาอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคํารองที่ไดย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๒  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังหรือมติของ

คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียมและคาทาํการและคาใชจายอื่น ๆ 
   

 
คาธรรมเนียม 

   
 

(๑) อุทธรณตามมาตรา ๒๒   คนละไมเกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักร 

เปนการชั่วคราวตอไปตามมาตรา ๓๕ 
คนหนึ่ง     ครั้งละไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๓) อุทธรณตามมาตรา ๓๖   คนละไมเกิน ๕๐๐ บาท 
(๔) คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาใน 

ราชอาณาจักร อีกสําหรับการกลับ 
ครั้งหนึ่งตามมาตรา ๓๙ คนหนึ่ง  ครั้งละไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๕) คําขออนุญาตเพื่อมีถ่ินที่อยูใน 
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๕  คนละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

(๖) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ 
หรือมาตรา ๕๑    ฉบับละไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญถิ่นที่อยู 
เปนคูสมรสหรือบุตรที่ยังบรรลุนิติ 
ภาวะของคนตางดาวที่มีถ่ินที่อยู 
ในราชอาณาจักรหรือของบุคคล 
ซึ่งมีสัญชาติไทย    ฉบับละไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

(๗) หลักฐานการแจงออกไป 
นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก 
ตามมาตรา ๕๐ (๑)   คนละไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๘) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๐ (๒) ฉบับละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
(๙) เอกสารที่ออกใหตามมาตรา ๕๒  ฉบับละไมเกิน ๕๐๐ บาท 
(๑๐) คําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาต ิ

ตอพนักงานเจาหนาที่ 
ตามมาตรา ๕๗    คนละไมเกิน ๒๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาทําการและคาใชจายอื่น ๆ 
   

 
(๑) การตรวจพาหนะนอกเวลาราชการ ถาพาหนะ 

ไมมีคนโดยสาร พาหนะหนึ่ง  ครั้งละไมเกิน ๒๐๐ บาท 
ถามีคนโดยสาร ใหคิดเพิ่มขึ้น 
ตามรายตัวคนโดยสาร   คนละไมเกิน ๑๐ บาท 

(๒) การตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่ 
อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง พาหนะหนึ่ง   วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

(๓) การรอคอยเพื่อตรวจพาหนะอันมิใช 
ความผิดของพนักงานเจาหนาที่  วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

(๔) การไปนอกสถานที่ทําการเพื่อควบคุม 
พาหนะ พาหนะหนึ่ง   วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจบุนั คนตางดาว
ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรไดทวีจํานวนมากขึ้นตามลําดับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปน
เวลานานแลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม ทั้งนี้ เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเพื่อ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
วศิน/แกไข 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 


