
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา 

ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
   

 
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, ฉบับลง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, ฉบับลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗,ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗, (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๙, (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๑ กําหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง นั้น 

 
บัดนี้ เป็นการสมควรปรับปรุงรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ 

ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ และวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการ

ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองดอนเมือง ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๓๒ 

(๓) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

(๔) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๕) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๖) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 



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 
 
 

(๗) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๘) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

(๙) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

(๑๐) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการ
ท่องเที่ยวอาจย่ืนขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๑๐) ลง
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ข้อ ๒  ให้กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง

อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองดังนี้ 
๑. ราชอาณาจักรภูฏาน 

(Bhutan : Kingdom of Bhutan) 
๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งไต้หวัน) 

(China : People’s Republic of China and Taiwan) 
๓. สาธารณรัฐไซปรัส 

(Cyprus : Republic of Cyprus) 
๔. สาธารณรัฐอินเดีย 

(India : Republic of India) 
๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

(Kazakhstan : Republic of Kazakhstan) 
๖. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

(Maldives : Republic of Maldives) 
๗. รัฐสุลต่านโอมาน 

(Oman : Sultanate of Oman) 
๘.๑ (ยกเลิก) 
๙. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

(Saudi Arabia : Kingdom of Saud Arabia) 
๑๐. สาธารณรัฐมอริเชียส 

(Mauritius : Republic of Mauritius) 

                                                 
๑ ข้อ ๒ ลําดับที่ ๘ รัฐกาตาร์ ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนด

รายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(ฉบับที่ ๒) 



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 
 
 

๑๑. สาธารณรัฐเช็ก 
(Czech Republic) 

๑๒. สาธารณรัฐฮังการี 
(Hungary : Republic of Hungary) 

๑๓. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
(Poland : Republic of Poland) 

๑๔. ยูเครน 
(Ukraine) 

 
ข้อ ๓๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง/หน้า ๓๑/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



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 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กําหนดรายช่ือประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ 
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) ๓ 
 

ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/จัดทํา 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง/หน้า ๖/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ 


