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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๒๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห2ง
พระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว% 
ดังต2อไปน้ี 

 
ข%อ ๑๒  ให%กําหนดอัตราค2าธรรมเนียม ดังต2อไปน้ี 
(๑) การตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) 

(ก) ประเภทคนเดินทางผ2านราชอาณาจักร คร้ังละ ๘๐๐ บาท 
(ข)๓ ประเภทนักท2องเท่ียว 

- ใช%ได%คร้ังเดียว ๑,๐๐๐ บาท 
- ใช%ได%หลายคร้ังภายในหกเดือน ๕,๐๐๐ บาท 

(ค)๔ ประเภทคนอยู2ช่ัวคราว 
- ใช%ได%คร้ังเดียว 
- ใช%ได%หลายคร้ังภายในหน่ึงปA 
- ใช%ได%หลายคร้ังภายในสามปA สําหรับ

บุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช%แทนหนังสือเดินทางของสมาชิก กลุ2ม
ความร2วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - 
แปซิฟEก ซึ่งเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือประกอบธุรกิจ 

- ใช%ได%หลายคร้ังภายในสามปA สําหรับ
บุคคลซึ่งเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือประกอบธุรกิจ 

๒,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ บาท 
 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 
(ง) ประเภทคนเข%ามามีถิ่นท่ีอยู2ในราชอาณาจักร 

ตามมาตรา ๔๑ คร้ังละ ๑,๙๐๐ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๙๗/ตอนท่ี ๒๐/หน%า ๓๑/๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๒๓ 
๒ ข%อ ๑ แก%ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓ ข%อ ๑ (๑) (ข) แก%ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔ ข%อ ๑ (๑) (ค) แก%ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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(จ) ประเภทคนเข%าเมืองนอกกําหนดจํานวนคนต2างด%าว 
ซึ่งจะเข%ามามีถิ่นท่ีอยู2ในราชอาณาจักรเปKนรายปA 
- ใช%ได%คร้ังเดียว ๑,๙๐๐ บาท 
- ใช%ได%หลายคร้ังภายในหน่ึงปA ๓,๘๐๐ บาท 

(๒) อุทธรณHตามมาตรา ๒๒ คนละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๓) คําขออนุญาตเพ่ืออยู2ในราชอาณาจักรเปKนการช่ัวคราว 

ต2อไปตามมาตรา ๓๕ คนหน่ึง คร้ังละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๔) อุทธรณHตามมาตรา ๓๖ คนละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๕) คําขออนุญาตเพ่ือกลับเข%ามาในราชอาณาจักรอีก 

ตามมาตรา ๓๙ 
- คนหน่ึงใช%ได%คร้ังเดียว ๑,๐๐๐ บาท 
- คนหน่ึงใช%ได%หลายคร้ังภายในระยะเวลาท่ียังเหลืออยู2 ๓,๘๐๐ บาท 

(๖) คําขออนุญาตเพ่ือมีถิ่นท่ีอยู2ในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๔๕ คนละ ๗,๖๐๐ บาท 

(๗) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู2ตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๑ 
(ก) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู2ตามมาตรา ๔๗ ฉบับละ ๑๙๑,๔๐๐ บาท 

ในกรณีที่ขอใบสําคัญถ่ินท่ีอยู2เปKนคู2สมรสหรือ 
บุตรท่ียังไม2บรรลุนิติภาวะของคนต2างด%าวท่ีมี 
ถ่ินท่ีอยู2ในราชอาณาจักรหรือของบุคคลซึ่งมี 
สัญชาติไทย ฉบับละ ๙๕,๗๐๐ บาท 

(ข) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู2ตามมาตรา ๕๑ ฉบับละ ๙๕,๗๐๐ บาท 
(๘) หลักฐานการแจ%งออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือกลับเข%ามาอีกตามมาตรา ๕๐ (๑) คนละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๙) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู2ตามมาตรา ๕๐ (๒) ฉบับละ ๑๙,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เอกสารท่ีออกให%ตามมาตรา ๕๒ ฉบับละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๑๑) คําขอเพ่ือพิสูจนHสัญชาติต2อพนักงานเจ%าหน%าท่ี 

ตามมาตรา ๕๗ คนละ ๘๐๐ บาท 
 

ข%อ ๒  ให%กําหนดค2าทําการและค2าใช%จ2ายอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๓๓ ดังต2อไปน้ี 
(๑) การตรวจเรือเดินทะเลท่ีมีขนาดต้ังแต2ห%าร%อย

ตันรียีสเตอรHขึ้นไป นอกเวลาราชการถ%าไม2มี
คนโดยสารพาหนะหน่ึงให%เสีย 
ถ%ามีคนโดยสารให%คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคน
โดยสาร 

(๒) การตรวจเรือเดินทะเลหรือเรือใบท่ีมีขนาด
ต้ังแต2หน่ึงร%อยตันรียีสเตอรHข้ึนไป แต2ไม2ถึงห%าร%อย
ตันรียีสเตอรHนอกเวลาราชการ 
ถ%าไม2มีคนโดยสาร พาหนะหน่ึงให%เสีย 

 
 

คร้ังละ ๒๐๐ บาท 
 
คนละ ๑๐ บาท 
 
 
 
คร้ังละ ๑๐๐ บาท 
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ถ%ามีคนโดยสารให%คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคน
โดยสาร 

(๓) การตรวจเรือยนตH เรือกลไฟ รวมท้ังเรือพ2วงท่ี
ถูกลากจูงโดยเรือยนตHหรือเรือกลไฟ นอกจาก 
(๑) หรือ (๒) นอกเวลาราชการ 
ถ%าไม2มีคนโดยสาร พาหนะหน่ึงให%เสีย 
ถ%ามีคนโดยสารให%คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคน
โดยสาร 

(๔) การตรวจพาหนะทางอากาศนอกเวลาราชการ 
ถ%าไม2มีคนโดยสาร พาหนะหน่ึงให%เสีย 
ถ%ามีคนโดยสารให%คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคน
โดยสาร 

(๕) การตรวจรถยนตH รถไฟท่ีเดินทางผ2านเข%ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร นอกเวลา
ราชการ 
ถ%าไม2มีคนโดยสาร พาหนะหน่ึงให%เสีย 
ถ%ามีคนโดยสารให%คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคน
โดยสาร 

(๖) การตรวจพาหนะทางบกอ่ืน นอกเวลาราชการ 
ถ%าไม2มีคนโดยสาร พาหนะหน่ึงให%เสีย 
ถ%ามีคนโดยสารให%คิดเพ่ิมข้ึนตามรายตัวคน
โดยสาร 

(๗) การตรวจพาหนะ ณ ท่ีอ่ืน นอกจากท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง 
พาหนะหน่ึง ให%เสีย 

(๘) การรอคอยเพ่ือตรวจพาหนะใน (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) อันมิใช2ความผิดของพนักงาน
เจ%าหน%าท่ี 

(๙) การไปนอกสถานท่ีทําการเพ่ือควบคุมพาหนะ 
พาหนะหน่ึงให%เสีย 

 
คนละ ๑๐ บาท 
 
 
 
คร้ังละ ๒๐ บาท 
 
คนละ ๓ บาท 
 
คร้ังละ ๒๐๐ บาท 
 
คนละ ๑๐ บาท 
 
 
 
คร้ังละ ๒๕ บาท 
 
คนละ ๕ บาท 
 
คร้ังละ ๑๐ บาท 
 
คนละ ๓ บาท 
 
 
วันละ ๒๐๐ บาท 
 
 
วันละ ๒๐๐ บาท 
 
วันละ ๒๐๐ บาท 

 
 

ให%ไว% ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
พลเอก เล็ก  แนวมาลี 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ 
แห2งพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให%ผู%อุทธรณH ผู%ขออนุญาต ผู%ขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยู2 
ผู%ขอหลักฐานการแจ%งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข%ามาอีก ผู%ขอใบแทนหรือเปลี่ยนใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยู2 และผู%ขอพิสูจนHสัญชาติ ต%องเสียค2าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 
๓๓ บัญญัติให%เจ%าของพาหนะหรือผู%ควบคุมพาหนะเสียเงินค2าทําการและค2าใช%จ2ายอ่ืน ๆ ตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปKนต%องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีอัตราค2าธรรมเนียมต2าง ๆ 
เก่ียวกับการเข%าเมือง  ตามท่ีกําหนดไว%ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ยังไม2เหมาะสมกับ
สภาวการณHในปOจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราค2าธรรมเนียมดังกล2าวเสียใหม2ให%เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึง
จําเปKนต%องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๖ 
 

ข%อ ๓  กฎกระทรวงนี้ให%ใช%บังคับเมื่อพ%นกําหนดหกสิบวันนับแต2วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปKนต%นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการอํานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตราให%แก2คนต2างด%าวซึ่งประสงคHจะเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
ประกอบธุรกิจการลงทุน และแก2คนต2างด%าวซึ่งเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรแล%วประสงคHจะเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรและขออนุญาตเดินทางกลับเข%ามาอีกในกรณีท่ีมีการเดินทางเกินหน่ึงคร้ัง 
สมควรกําหนดค2าธรรมเนียมสําหรับการเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรให%เหมาะสมกับกรณีดังกล2าว  
จึงจําเปKนต%องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๗ 
 

ข%อ ๒  กฎกระทรวงน้ีให%ใช%บังคับเม่ือพ%นกําหนดหกสิบวันนับแต2วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปKนต%นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประเทศไทยได%เข%าร2วมเปKน
สมาชิกกลุ2มความร2วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟEค (Asia - Pacific Economic Cooperation : 
                                                 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๒๑๒/หน%า ๑๔๐/๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน%า ๒๘/๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๗๐ ก/หน%า ๑๘/๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
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APEC)  ดังน้ัน เพ่ือเปKนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรแก2นักธุรกิจซึ่งมี
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช%แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ2มดังกล2าว สมควรกําหนด
ค2าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู2ช่ัวคราวชนิดใช%ได%มากกว2าหน่ึงคร้ังภายในเวลาสามปA แก2
บุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช%แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ2มความร2วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟEค ซึ่งเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรเปKนการชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ  
จึงจําเปKนต%องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๘ 
 

ข%อ ๒  กฎกระทรวงนี้ให%ใช%บังคับเมื่อพ%นกําหนดหกสิบวันนับแต2วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปKนต%นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการอํานวย
ความสะดวกในการตรวจลงตราให%แก2คนต2างด%าว ซึ่งเข%ามามีถ่ินท่ีอยู2ในราชอาณาจักรประเภทคนเข%า
เมืองนอกกําหนดจํานวนคนต2างด%าวซึ่งจะเข%ามีถ่ินท่ีอยู2ในราชอาณาจักรเปKนรายปA เพ่ือประกอบธุรกิจ
การลงทุน ซึ่งประสงคHจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข%ามามีถ่ินท่ีอยู2ในราชอาณาจักร
ต2อไปอีก โดยให%ตรวจลงตราคร้ังเดียวแล%วใช%ได%มากกว2าหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงปA สมควรกําหนด
ค2าธรรมเนียมสําหรับการเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรให%เหมาะสมกับกรณีดังกล2าว  จึงจําเปKนต%อง
ออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๙ 
 

ข%อ ๒  กฎกระทรวงนี้ให%ใช%บังคับเมื่อพ%นกําหนดหกสิบวันนับแต2วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปKนต%นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคนเข%าเมือง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได%แก%ไขเพ่ิมเติมอัตราค2าธรรมเนียมเก่ียวกับการเข%าเมืองตามบัญชีอัตรา
ค2าธรรมเนียมและค2าทําการและค2าใช%จ2ายอ่ืน ๆ ท%ายพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบกับอัตราค2าธรรมเนียมท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม ยังไม2เหมาะสมกับ
สภาวการณHในปOจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราค2าธรรมเนียมดังกล2าวให%เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปKนต%อง
ออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐ 
 
                                                 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน%า ๑๙/๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๙ ก/หน%า ๓/๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน%า ๑/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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ข%อ ๒  กฎกระทรวงน้ีให%ใช%บังคับเม่ือพ%นกําหนดหกสิบวันนับแต2วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปKนต%นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีปOจจุบันมีบุคคลเดินทางเข%ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือประกอบธุรกิจ และต%องเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรหลายคร้ังภายในสามปA เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก2บุคคลดังกล2าว สมควรกําหนดค2าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู2
ช่ัวคราวชนิดใช%ได%หลายคร้ังภายในเวลาสามปA  จึงจําเปKนต%องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข%าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑ 
 

ข%อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให%ใช%บังคับเมื่อพ%นกําหนดหกสิบวันนับแต2วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปKนต%นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช%กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีปOจจุบันคนต2างด%าวซึ่งประสงคHจะ
เดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรเปKนการช่ัวคราวเพ่ือการท2องเท่ียว หากไม2ได%รับการยกเว%นการตรวจลงตรา 
จะต%องขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท2องเท่ียวจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต2างประเทศ
ก2อนเดินทางเข%ามาในราชอาณาจักรทุกคร้ัง  ดังน้ัน เพ่ือเปKนการอํานวยความสะดวกแก2บุคคลดังกล2าว 
อันจะเปKนการส2งเสริมอุตสาหกรรมการท2องเท่ียวและรองรับการเข%าสู2ประชาคมอาเซียน สมควร
กําหนดอัตราค2าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท2องเท่ียวชนิดใช%ได%หลายคร้ัง  จึงจําเปKนต%อง
ออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/จัดทํา 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๘ ก/หน%า ๒๙/๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ 


