
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและชองทางใหบุคคล 

เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให 
บุคคลหรือพาหนะที่จะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

ผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง๑ 
   

 
ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง เปลี่ยนแปลงชองทางอนุญาตและ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของดานตรวจคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและชองทางใหบุคคลเขามา
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๔๖, (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ และ 
(ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กําหนดชื่อ สถานที่ตั้ง ชองทางอนุญาตและเขตพื้นที่
รับผิดชอบของดานตรวจคนเขาเมืองไวแลวนั้น 

 
เนื่องจากเปนการสมควรกําหนดชื่อ สถานที่ตั้ง ชองทางอนุญาตและเขตพื้นที่

รับผิดชอบของดานตรวจคนเขาเมืองเสียใหมใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ
ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๓ แหง

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง เปลี่ยนแปลงชองทางอนุญาตและเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบของดานตรวจคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 
(๒)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและ

ชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับ
ที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

(๓)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและ
ชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หนา ๑/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับ
ที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 

(๔)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและ
ชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับ
ที่ ๔) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

(๕)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและ
ชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับ
ที่ ๕) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 

(๖)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและ
ชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับ
ที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ 

(๗)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและ
ชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขา
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับ
ที่ ๗) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
ขอ ๒  กําหนดชื่อ สถานที่ตั้ง ชองทางอนุญาต และเขตพื้นที่รับผิดชอบของดาน

ตรวจคนเขาเมืองตามบัญชีรายชื่อดานตรวจคนเขาเมือง ชองทางอนุญาต และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทายประกาศนี้ 

 
ขอ ๓  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เปนตนไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑๒.  บัญชีรายชื่อดานตรวจคนเขาเมือง ชองทางอนุญาตและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(แกไขเพ่ิมเติมรายชื่อของดานตรวจคนเขาเมือง ชองทางอนุญาต และเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับที่ ๔) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒ บัญชีรายชื่อดานตรวจคนเขาเมือง ชองทางอนุญาตและเขตพื้นที่รับผิดชอบ แกไขเพ่ิมเติม

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและชองทางใหบุคคลเขามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะที่จะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผานการ
ตรวจของพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) 



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 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและชองทางใหบุคคลเขามา
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดใหบุคคลหรือพาหนะทีจ่ะเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร ผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง (ฉบับที ่๒)๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุรารักษ/จัดทาํ 
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗ ง/หนา ๒๕/๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ 


