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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 

๒๕๒๒ และมาตรา ๑๒ (๑) วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญั ติ ใหกระ ทํา ได โดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแห งกฎหมาย  รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความใน (๑) (ค) ของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“(ค) ประเภทคนอยูชั่วคราว 
-  ใชไดคร้ังเดียว ๒,๐๐๐ บาท 
-  ใชไดหลายคร้ังภายในหน่ึงป ๕,๐๐๐ บาท 
-  ใชไดหลายคร้ังภายในสามป สําหรับบุคคล 
ซ่ึงมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน 
หนังสือเดินทางของสมาชิกกลุมความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก ซ่ึงเดินทางเขามา 
ในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ ๕,๐๐๐ บาท 
-  ใชไดหลายคร้ังภายในสามป สําหรับบุคคล 
ซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
เพื่อประกอบธุรกิจ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
 
ขอ ๒๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลอากาศเอก คงศักด์ิ วันทนา 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๔๙ ก/หนา ๑/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีปจจุบันมีบุคคลเดินทางเขา
มาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ และตองเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหลายครั้งภายใน
สามป เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคคลดังกลาว สมควรกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว ชนิดใชไดหลายคร้ังภายในเวลาสามป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจัดทํา 
๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 


