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บทท่ี 2 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบและกฎหมาย 

1. สัญญาจางชาวตางชาติกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ระเบียบกระทรวงแรงงาน  
ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 

การย่ืนคําขออนุญาตทํางาน 

การขออนุญาตทํางาน 

1. การขอรับใบอนุญาตทํางาน 

คนตางดาวท่ีประสงคจะทํางานตองมีวีซา NON – IMMIGRANT-B  โดยคนตางดาวตองใหนายจาง/

สถานประกอบการ จัดเตรียมและสงสัญญาจางพรอมเอกสารการดําเนินงานธุรกิจของสถาน

ประกอบการนําไปยื่นตอสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซา                      NON – 

IMMIGRANT-B  โดยเม่ือคนตางดาวไดรับวีซานั้นแลว  จึงเดินทางเขามาในราชอาณาจักร และยื่น

ขอรับใบอนุญาตทํางานตามแบบคําขอ “ตท.1” 

หากสถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดําเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของ

นายจาง/สถานประกอบการแลวเห็นวายังไมเพียงพอตอการจางคนตางดาวเขาทํางาน ทําใหตองการ

หนังสือจากกระรวงแรงงานตอไปอีก จึงใหนายจาง/สถานประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางาน

แทนคนตางดาวตามแบบคําขอ “ตท.3”  เม่ือนายจาง/สถานประกอบการไดรับหนังสือแจงการ

พิจารณาอนุญาตทํางานแลว  ตองจัดสงหนังสือดังกลาวพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหคนตางดาวนําไป

ยื่นขอวีซา NON – IMMIGRANT-B  ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้นคนตางดาวจึงเดิน

ทางเขามาในราชอาณาจักรไทยใน 30 วันนับจากวันท่ีรับหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุญาต เพ่ือยื่น

ขอรับใบอนุญาตทํางานพรอมเอกสารตามท่ีระบุไวในหนังสือแจงผล 
 

ท้ังนี้ กรณีคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญถ่ินท่ีอยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวแลว ใหยื่นขอรับ

ใบอนุญาตทํางานตามแบบ คําขอ .ตท.1”  โดยไมตองดําเนินการขอวีซา NON – IMMIGRANT-B  

 

2. คนตางดาวตองไมเปนบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามตามเง่ือนไข ดังนี้ 

2.1 มีความรูและความสามารถในการทํางานตามท่ีขออนุญาต 

2.2 ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

2.3 ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอันเปน

ท่ี รั ง เ กียจแกสั งคม โรคติดยา เสพติด ให โทษอย า งร ายแรง  โ รคพิษสุ รา เรื้ อ รั ง และ 

โรคซิฟลิสในระยะท่ี 3 

2.4 ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมาวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยการทํางาน

ของคนตางดาวภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
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3. คนตางดาวตองไมขอทํางานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาว

ทํา พ.ศ. 2522  จํานวน  39 อาชีพ (เรียกดูขอมูลในเมนู “ขอมูลเผยแพร) 

4. หลักเกณฑการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาว โดยคํานึงถึง 

- ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรดานการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม 

- โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนา

ประเทศ (ตัวอยาง เชน คนตางดาว 1 คน ตองจางงานพนักงานคนไทยทํางานประจํา 4 คน) 

- ประโยชนจากการอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในตําแหนงงานนั้น เชน การนําเงินตรา

ตางประเทศเขามาลงทุนหรือใชจายในประเทศเปนจํานวนมาก การจางงานคนไทยจํานวนมาก 

หรือการพัฒนาทักษะฝมือคนไทยซ่ึงไดรับการถายทอดจากคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน 

5. การกําหนดจํานวนการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน 

5.1 นายจางท่ีมีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 2 ลานบาท หรือจดทะเบียน

นิติบุคคลในตางประเทศนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนไมต่ํากวา 3 ลานบาท  ออก

ใบอนุญาตทํางานให 1 คน และใหเพ่ิมข้ึนหนึ่งคนตอขนาดการลงทุนทุก 2 หรือ 3 ลานบาท เวน

แตคนตางดาวท่ีมีคูสมรสเปนคนไทยซ่ึงจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย ขนาดของการ

ลงทุนลดลงก่ึงหนึ่ง ท้ังนี้ไมเกิน 10 คน/หรือ 

5.2 การออกใบอนุญาตใหคนตางดาวทํางานกับนายจาง/สถานประกอบการดังตอไปนี้  จํานวนของ

การออกใบอนุญาตทํางานเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม 

- ดําเนินธุรกิจสงออกสินคาไปตางประเทศและนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไมนอยกวา

สามสิบลานบาทข้ึนไปในปท่ีผานมา/หรือ 

- ดําเนินธุรกิจทองเท่ียว ซ่ึงนําชาวตางประเทศเขามาทองเท่ียวในประเทศไมนอยกวาหาพันคนใน

รอบปท่ีผานมา/หรือ 

- สถานประกอบการชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบปท่ีผานมาไมนอยกวา 3  ลานบาท/หรือ 

- เปนงานท่ีใชเทคโนโลยีซ่ึงคนไทยทําไมไดหรือใชความรูความชํานาญเฉพาะทางเพ่ือใหงานสําเร็จ

ภายใตโครงการท่ีมีระยะเวลาแนนอน/หรือ 

- สถานประกอบการชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบปท่ีผานมาไมนอยกวา 3  ลานบาท/หรือ 

- หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน หรือคน

ตางดาวตามท่ีมีหนังสือรับรองจากหนวยงานดังกลาว/หรือ 

- สถาบันการศึกษาของเอกชน ซ่ึงมีหนังสือแตงตั้งใหเปนครู/ผูสอน/บุคลากรทางการศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/หรือ 

- มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจหรือเปนประโยชน

ตอสังคมโดยสวนรวม/หรือ 
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- กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซ่ึงมีลักษณะการจางงานเปนครั้งคราวมีระยะเวลากําหนดไว

แนนอน/หรอื 

- อ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 (เรียกดูขอมูลในเมนู “ขอมูลเผยแพร”) 

หมายเหตุ พิจารณารายไดข้ันต่ําของคนตางดาวประกอบดวย(ตามตารางเงินไดใน หัวขอท่ี 16) 

6. อายุของใบอนุญาตทํางาน พิจารณาอนุญาตใหตามความจําเปนของงานหรือตามท่ีขอ ท้ังนี้ไมเกิน 2  

ป/ครั้ง 

7. การตออายุใบอนุญาตทํางาน คนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางาน หากประสงคจะทํางานนั้นตอไป ตอง

ไปขอตออายุวีซาจากสํานักตรวจคนเขาเมืองกอน แลวจึงใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางานตาม

แบบคําขอ “ตท. 5 ” โดยตองยื่นแบบคําขอกอนสิ้นอายุการอนุญาต ท้ังนี้ “ใบอนุญาตทํางานท่ีสิ้น

อายุแลวไมสามารถตออายุได” 

8. การเปลี่ยนหรือเพ่ิม การทํางาน สถานท่ี และทองท่ีในการทํางาน คนตางดาวผูถือใบอนุญาตทํางานท่ี

ยังคงทํางานกับนายจาง/สถานประกอบการท่ีอนุญาตไวเดิม ดังนี้ 

- เปลี่ยน/เพ่ิมท่ีตั้งของสํานักงานใหญหรือสาขา ยื่นขออนุญาตตามแบบคําขอ “ตท.6” 

- เปลี่ยน/เพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือเพ่ิมนายจาง/สถาน

ประกอบการแหงใหม ยืน่ขออนุญาตตามแบบคําขอ “ตท.6” 

9. การเปลี่ยนนายจาง/สถานประกอบการ คนตางดาวไปติดตอสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือลงตรา

VISA พนหนาท่ีเดิมและขออยูตอในราชอาณาจักรอีก 7 วัน  หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไป

ขอ Non – Immigrant VISA ใหมจากสถานทูตไทย แลวจึงยื่นขอใบอนุญาตทํางานใหม ตามแบบคํา

ขอ ตท. 1 “ เพ่ือทํางานกับนายจาง/สถานประกอบการใหมกอน VISA หมดอายุ 

10. คนตางดาวผูถือใบอนุญาตทํางานประสงคจะมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ลายมือชื่อ การ

ยายท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดของสถานประกอบการตาม

ประกาศของทางราชการ และการเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทธุรกิจใหยื่น “คํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการในใบอนุญาต” 

11. กรณีใบอนุญาตทํางานเดิมชํารุดในสาระสําคัญ หรือสูญหาย ใหยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน

ภายใน 15  วัน  นับแตวันท่ีทราบการชํารุดหรือสูญหาย ยื่นตามแบบคําขอ “ตท.4” 

12. การขอยกเลิกการอนุญาตทํางาน กรณีคนตางดาวผูถือใบอนุญาตทํางานลาออกจากงาน หรือนายจาง

ใหคนตางดาวนั้นออกจากงาน และหากมีความประสงคจะแจงใหนายทะเบียนทราบ ยื่นแจงตามแบบ 

“ใบแจงยกเลิกการอนุญาตทํางาน” ภายหลังจากคนตางดาวออกจากงานแลว โดยไมมีบทลงโทษหรือ

กําหนดระยะเวลาการแจง 
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13. การแจงการเขามาทํางานอันจําเปนและเรงดวน กรณีคนตางดาวท่ีพํานักอยูนอกราชอาณาจักรมีความ

จําเปนตองเดินทางเขามาเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวน โดยมีระยะเวลาสั้น ๆ ไมเกิน    15 วัน  

ใหยื่นแจงตามแบบคําขอ “ตท.10” ท้ังนี้ “งานท่ีเขามาทํานั้นตองมีลักษณะเปนงานอันจําเปนและ

เรงดวนถึงขนาด  ซ่ึงถาไมรีบทํางานดังกลาวแลวนาจะเกิดความเสียหายข้ึน โดยไมมีกําหนดการณ

ลวงหนาและมีระยะเวลาในการทํางานแลวเสร็จไดภายใน 15  “หมายเหตุ ไมมีการตออายุใหอีก” 

14. สถานท่ีติดตอยื่นคําขอใหดําเนินการ ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสถานท่ีทํางานของผูยื่นคําขอ ดังนี้ 

- กรุงเทพมหานคร ติดตอ สํานักบริหารแรงงานตางดาว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

- ในสวนภูมิภาค/ตางจังหวัด ติดตอ สํานักงานจัดหางานจังหวัดตามท่ีสถานประกอบการตั้งอยู 

15. อัตราคาธรรมเนียม 

(1) การยื่นคําขอ ฉบับละ 100  บาท 

(2) ใบอนุญาต 

(ก) ใบอนุญาตท่ีม่ีอายุไมเกินสามเดือน ฉบับละ 750  บาท 

(ข) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินสามเดือนแตไมเกินหกเดิน ฉบับละ 1,500  บาท 

(ค) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินหกเดินแตไมเกินหนึ่งป ฉบับละ 3,000 บาท 

(3) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทํางาน 

(ก) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทํางานไมเกินสามเดือนครั้งละ 750  บาท 

(ข) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทํางานเกินสามเดือนแตไมเกินหกเดือน 

ครั้งละ 1,500 บาท  

(ค) การตออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทํางานเกินหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป ครั้ง

ละ 3,000 บาท 

(4) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500  บาท 

(5) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท 

(6) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจาง ครั้งละ 3,000 บาท 

(7) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน ครั้งละ 1,000 บาท 

(8) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมเง่ือนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150  บาท 
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การทํางานของคนตางชาติ 

1. คนตางดาวท่ียังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร คนตางดาวท่ีประสงคจะทํางานใหปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ติดตอสถานทูตหรือสถานกงกุลไทยประจําประเทศท่ีมีคนตางดาวอาศัยอยู เพ่ือขอคําแนะนํา

และขออนุญาตเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) 

1.2 ใหนายจางในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานแทน (แบบ ตท.3) และเม่ือไดรับแจง

การอนุญาตแลว คนตางดาวจึงเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือรับใบอนุญาตและทํางาน

ได 

2. คนตางดาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว คนตางดาวท่ีประสงคจะทํางาน ตองปฏิบัติดังนี้ 

2.1 คนตางดาวท่ีจะขออนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตาม

กฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติปโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม ตองยื่น

ขอรับใบอนุญาต (แบบ ตท.1) ภายใน 30  วัน  นับแตวันท่ีเขามาในราชอาณาจักรหรือ 30 ป 

นับแตวันท่ีทราบการไดรับอนุญาตใหทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ โดยในระหวางขอรับ

ใบอนุญาตใหยื่นคําขอทํางานไปพลางกอนได ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท (มาตรา 

35) 

2.2 คนตางดาวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ

นักทองเท่ียว หรือผูเดินทางผาน และไมเปนบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติ หรือตองหามตามเง่ือนไข

ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด จะทํางานไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตทํางานแลวเทานั้น 

โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานตามแบบ ตท. 1 (มาตรา 7,11) ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 

เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 34) 

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม 

  กําหนดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามและ
เง่ือนไขของคนตางดาว ซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2522   มีดังนี้ 

1. มีความรูและความสามารถในการทํางานตามท่ีขอรับใบอนุญาต ไมเปนบุคคลวิกลจริต 

หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอันเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ

อยางรายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ภายในระยะเวลาหนึ่งป

กอนวันขอรับใบอนุญาต 
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2. คนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

เพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวน มีระยะเวลาการทํางานไมเกิน 15  จะทํางานไดเม่ือได

มีหนังสือแจงใหอธิบดี หรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบ (มาตรา 7) งานอัน

จําเปนและเรงดวน ออกโดยระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณา

คําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2537 ลงวันท่ี  30 พฤษภาคม 2537  จะ

อนุญาตใหคนตางดาวทํางานในหมวดอาชีพตางๆ แตไมเกิน 15  วัน  ดังนี้ 

งานบริหารงานและวิชาการ งานดานเทคนิค งานจัดหางานตางประเทศ งานเบ็ดเตล็ด งานท่ี

อธิบดีหรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เห็นควรรับแจงเปนกรณีพิเศษตามความจําเปนในขณะนั้น 

3. คนตางดาวตามมาตรา 12  สวนใหญเปนการขออนุญาตตามมาตรา 12 (2) คือ คนตาง

ดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักร  โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

และอยูในระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักรตองปฏิบัติดังนี้ 

3.1 กรณีประสงคจะทํางานภายในเขตจังหวัด ใหยื่นคําขอตามแบบ ตท. 8  พรอมบัตร

อนุญาตออกโดยกระทรวงมหาดไทย 

3.2 กรณีขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี คนตางดาวตองยื่นขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด

ท่ีตนอยู เพ่ืออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด และหากจะทํางานคนตางดาวจะตอง

ขอรับใบอนุญาตทํางาน (แบบ ตท.8 ) จึงจะทํางานได 

ปจจุบันรัฐมนตรีไดออกประกาศกําหนดงานท่ีใหคนตางดาวตามมาตรา 12 ทํางานไดรวม 

อาชีพ  และใหคนตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกันตัวจากเจาพนักงาน เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 

ตั้งแตวันท่ี  31  สิงหาคม  2543  ถึงวันท่ี  31  ตุลาคม  2543  และอยูระหวางรอการสงกลับออกนอก

ราชอาณาจักร จํานวน 106,684  คน ทํางานไดเฉพาะงานกรรมกร ในพ้ืนท่ี 37 จังหวัด 18  ประเภทกิจการ   

สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  (เริ่มใชบังคับวันท่ี  

22  กรกฎาคม 2521)  ไดกําหนดไววาคนตางดาวจะทํางานไดเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน

หรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเทานั้น 

 คนตางดาว  หมายถึง  บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญญาชาติไทย 

 ทํางาน  หมายถึง  การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรูดวยประสงควาจางหรือประโยชนอ่ืนใด

หรือไมก็ตามพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในราชอาณาจักร ดังตอไปนี้ 

1. บุคคลในคณะผูแทนทางทูต 

2. บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล 

3. ผูแทนของประเทศสมาชิก และพนักงานขององคการสหประชาชาติ และทบวงการชํานาญพิเศษ 
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4. คนรับใชสวนตัว ซ่ึงเดินทางจากตางประเทศเพ่ือมาทํางานประจําอยูกับบุคคลในขอ 1,2,3 

5. บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ 

6. บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจเพ่ือประโยชนในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬาหรือ

กิจการอ่ืน (พระราชกฤษฎีกากําหนด ใหคนตางดาวซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจบางประการใน

ราชอาณาจักรไมตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (พ.ศ.2521 พ.ศ. 

2522) 

7. บุคคลซ่ีงรัฐบาลอนุญาต ใหเขามาปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจอยางหนึ่งอยางใดคนตางดาวท่ีมีสิทธิขอ

อนุญาตทํางานไดในปจจุบัน แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1.คนตางดาวท่ัว ๆ ไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง 

  1.1 คนตางดาวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

       1.2 คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (NON-

IMMIGRANT VISA) เชน เขามาทําธุรกิจหรือเขามาศึกษา 

2. คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ สงเสริมการ

ลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน  ท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับคนตางดาวในลักษณะเดียวกัน เชน พระราชบัญญัติ

ปโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10) 

3. คนตางดาวตามมาตรา 12  หมายถึง คนตางดาว 4 ประเภท คือ 

  3.1 คนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ  ซ่ึงไดรับการผอนผันใหไป

ประกอบอาชีพ ณ ท่ีแหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 

       3.2 คนตางดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักร  โดยไมไดรับการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคน

เขาเมืองและอยูในระหวางรอการสงกลับออก  นอกราชอาณาจักร เชน พวกญวนอพยพ, ลาวอพยพ, 

เนปาลอพยพ, พมาพลัดถ่ิน หรือคนตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2539         

เปนตนไป 

       3.3  คนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ

ท่ี 337  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  2515  หรือ  ตามกําหนดอ่ืน เชน บุคคลท่ีเกิดภายหลังวันท่ี  13  

ธันวาคม  2515  ซ่ึงเปนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว มีผลบังคับใช 

       3.4 คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ  ตามประกาศของคณะปฏิวัติบับท่ี 337  ลง

วันท่ี  -  ธันวาคม  2515   
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การย่ืนคําขออนุญาตทํางาน 

1. คนตางดาวท่ียังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร คนตางดาวท่ีประสงคทํางานใหปฏิบัติดังนี้ 

1.1  ติดตอสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจําประเทศท่ีคนตางดาวอาศัยอยู เพ่ือขอ

คําแนะนําและขออนุญาตเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (NON- IMMIGRANT 

VISA) 

1.2  ใหนายจางในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานแทน (แบบ ตท.3) และเม่ือไดรับ

แจงการอนุญาตแลวคนตางดาวจึงเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือรับใบอนุญาตและ

ทํางานได 

      2. คนตางดาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว คนตางดาวท่ีประสงคจะทํางาน ตองปฏิบัติดังนี้ 

       2.1 คนตางดาวท่ีจะขออนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตาม

กฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติปโตรเลี่ยม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม ตองยื่นขอรับใบอนุญาต

ทํางาน (แบบ ตท.1)  ภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีเขามาในราชอาณาจักรหรือ 30 วัน  นับแตวันท่ีทราบการ

ไดรับอนุญาตใหทํางานตามกฎหมายนั้น ๆ โดยในระหวางขอรับใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอทํางานไปพลางกอนได  

ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท  (มาตรา 35) 

   2.2  คนตางดาวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร

เปนการชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเท่ียว หรือผู

เดินทางผาน และไมเปนบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติ หรือตองหามตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด จะทํางาน

ไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตทํางานแลวเทานั้น  โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานตามแบบ ตท.2 (มาตรา 7,11)  

ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน  หรือปรับไมเกิน 5,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 34) 

คุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม 
กําหนดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามและเง่ือนไข ของ

คนตางดาว ซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2522  มีดังนี้ 
1. มีความรูและความสามารถในการทํางานตามท่ีขอรับใบอนุญาต ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ

อันเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไมเคยตองโทษจําคุกใน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ภายในระยะเวลา

หนึ่งปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

 2. คนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพ่ือทํางานอัน

จําเปนและเรงดวน มีระยะเวลาการทํางานไมเกิน 15 วัน  จะทํางานไดเม่ือไดมีหนังสือแจงใหอธิบดี หรือเจา

พนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบ (มาตรา 7) งานอันจําเปนและเรงดวน ออกโดยระเบียบกรมการจัดหางาน



12 
 

วาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2537      ลงวันท่ี  30 พฤษภาคม 

2537  จะอนุญาตให คนตางดาวทํางานในหมวดอาชีพตาง ๆ แตไมเกิน 15 วัน  ดังนี ้

 งานบริหารและงานวิชาการ งานดานเทคนิค งานจัดหางานตางประเทศ งานเบ็ดเตล็ด งานท่ีอธิบดี 

หรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เห็นควรรับแจงเปนกรณีพิเศษตามความจําเปนในขณะนั้น 

 3.คนตางดาวตามมาตรา 12 สวนใหญเปนการขออนุญาตตามมาตรา 12 (2) คือคนตางดาวท่ีเขามา

อยูในราชอาณาจักร  โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และอยูในระหวางรอการสงกลับ

ออกนอกราชอาณาจักรตองปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 กรณีประสงคจะทํางานภายในเขตจังหวัด ใหยื่นคําขอตามแบบ ตท. 8  พรอมบัตรอนุญาตออก

โดยกระทรวงมหาดไทย 

 3.2 กรณีขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี  คนตางดาวตองยื่นขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดท่ีตนอยู เพ่ือ

อนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและหากจะทํางานคนตางดาวจะตองขอรับใบอนุญาตทํางาน (แบบ ตท.8) จึงจะ

ทํางานได 

 ปจจุบันรัฐมนตรีไดออกประกาศกําหนดงานท่ีใหคนตางดาวตามมาตรา 12  ทํางานไดรวม 27  อาชีพ 

และใหคนตางดาวสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาหรืออยูในราชอาณาจักร  โดยไมไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกันตัวจากพนักงาน เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  ตั้งแต

วันท่ี  31  สิงหาคม   2543   ถึงวันท่ี  31   ตุลาคม  2543  และอยูระหวางรอการสงกลับออกนอก

ราชอาณาจักร  จํานวน 106,684  คน  ทํางานไดเฉพาะงานกรรมการในพ้ืนท่ี 37  จังหวัด   18 

ประเภทกิจการ 

ระยะเวลาการอนุญาต 

1. คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) จะ

พิจารณาใหตามความจําเปน แตไมเกิน  1   ป  และใหมีอายุเทาระยะเวลาท่ีคนตางดาวไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาต 

2. ใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน (มาตรา 10) 

จะไดอนุญาตตามระยะเวลาซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของอนุญาต 

3. ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 12  ซ่ึงสามารถทํางานได 27 อาชีพ ตามท่ีรัฐมนตรี

กําหนดมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

4. กรณีคนตางดาวไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวโดยไมมีกําหนดเวลา

แนนอน  ใหมีอายุสามสิบวันนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
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หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาต  

1. เปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจางงานหรือไม 

2. กิจกรรมนั้นสงเสริมการนํารายไดเขาประเทศหรือไม เชน กิจการสงออก หรือการทองเท่ียว 

3. มีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใชและถายทอดใหคนไทย 

4. เปนงานท่ีคนไทยยังทําไมไดหรือขาดแคลน 

5. ไมเปนอาชีพท่ีหามคนตางดาวทําตามพระราชกฤษฏีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตาง

ดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ 

6. ปฏิบัติตามระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางานของคน

ตางดาว พ.ศ. 2537 

คนตางดาวผูใดฝาฝนทํางานตองหาม 39  อาชีพ  หรือคนตางดาวตามมาตรา 12 ถาทํางาน

นอกเหนือจากกําหนด 27 อาชีพ มีความผิดจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตั้งแต 2,000  บาท ถึง

100,000  บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

การตออายุใบอนุญาต 

1. คนตางดาวจะตองยื่นเรื่องขอตอใบอนุญาตกอนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุ 

2. ถาหากคนตางดาวยื่นภายในกําหนดเวลาแลว  สามารถทํางานไปพลางกอนไดจนกวานายทะเบียน

จะแจงและการพิจารณาตอใบอนุญาตหรือไมอนุญาต 

3. การตอใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาครั้งละไมเกิน 1 ป  กรณีคนตางดาวทํางานเม่ือใบอนุญาตสิ้น

อายุแลว  โดยไมไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุหรือไดยื่นคําขอแลวแตนาย

ทะเบียนมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และมิไดอุทธรณ หรืออุทธรณแลวแตรัฐมนตรีมีคํา

วินิจฉัยไมอนุญาต มีความผิดจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

สิทธิการอุทธรณ 

 เม่ือยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานและไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับการตออายุขอใบอนุญาต  หรือไม

อนุญาตใหทํางานอ่ืนหรือไมใหเปลี่ยนทองท่ี หรือสถานท่ีทํางาน ผูขอมีสิทธิอุทธรณ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอ

อธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน   นับแตวันท่ีไดทราบคําสั่งไมอนุญาตเม่ือไดรับอุทธรณแลว  ใหผูรับ

อุทธรณนําสงคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว (รัฐมนตรีเปนแตงตั้งตามมาตรา 24, 25, 26, 

27, 28, 29)  ภายใน 15  วัน  โดยคณะกรรมการตองพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ภายใน 15  วัน  

และใหรัฐมนตรีวินิจฉัยคําอุทธรณภายใน 30  วัน  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุดการขอรับใบอนุญาต

ทํางานในการยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตทํางานการขอตออายุใบอนุญาตทํางานการขอรับใบแทนใบอนุญาต

ทํางานและการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองท่ี หรือสถานท่ีในการทํางานใหยื่นคําขอ ณ 

จังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งสถานท่ีทํางาน หรือสํานักงานของคนตางดาวผูยื่นคําขอ ดังนี้ 
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1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กองงานคนตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ศูนยควบคุมแรงงานตางชาติ  หรือศูนยบริการวีซาแลวแตกรณี 

2. เม่ือใบอนุญาตทํางานชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย  ตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 15  

วัน  นับแตวันท่ีทราบการชํารุด หรือสูญหาย (มาตรา 19)  ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 

ตามมาตรา 36 

3. เม่ือเลิกทํางานตองคืนใบอนุญาตทํางานใหแกนายทะเบียนในทองท่ีจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีทํางาน

ภายใน 7  วัน  นับแตวันเลิกทํางาน (มาตรา 20)  ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 1,000  บาท  ตาม

มาตรา 35 

4. ตองทํางานตามท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น หากประสงคจะทํางานอ่ืน หรือเปลี่ยนทองท่ี หรือสถานท่ี

ในการทํางานตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกอน (มาตรา 21)  ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน  1   

เดือน   หรือปรับไมเกิน 2,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  ตามมาตรา 38 

5. คนตางดาวท่ีไดรับการขยายระยะเวลาการทํางานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือ

ตามกฎหมายอ่ืนตองแจงภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับการขยายระยะเวลา (มาตรา 14)  

ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท ตามมาตรา 36 

6. กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และประสงคจะทํางานตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางานตอนาย

ทะเบียนกอน โดยผูขอตออายุใบอนุญาตสามารถทํางานไปพลางกอนไดจนกวานายทะเบียน จะมี

คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ (มาตรา 15)  ผูฝาฝนทํางานเม่ือใบอนุญาตสิ้นอายุแลว  มีโทษจําคุกไม

เกิน 3 เดือน  หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา 37 

7. กรณีการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว หรือชื่อสถานท่ีทํางาน ตองยื่น

คํารองขอแกไขโดยไมชักชา 

นายจางท่ีจะจางคนตางดาวทํางานตองปฏิบัติดังนี้ 

1. หามรับคนตางดาวท่ีไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือรับคนตางดาวเขาทํางานท่ีมีลักษณะงานหรือ

เง่ือนไขตางไปจากท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต (มาตรา 22)  ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน  3  ป  หรือ

ปรับไมเกิน 60,000 บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา  39 

2. นายจางท่ีรับคนตางดาวเขาทํางานหรือใหยายไปทํางานท่ีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในใบอนุญาตหรือ

ออกจากงานตองแจงนายทะเบียนภายใน 15  วัน  นับแตวันท่ีเขารับทํางานหรือยายออกจากงาน  

(มาตรา 23)  ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  1,000  บาท  ตามมาตรา 40 

สรุปสาระสําคัญ ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  322  พ.ศ.  2515  ในสวนท่ีวาดวยคนตางดาว

ประเภทตลอดชีพ 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  มาตรา 43  มีสาระสําคัญวาใบอนุญาต

ทํางานท่ีออกใหตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 322  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม  2515  ใหใช

ตอไป  ไดตราบเทาท่ีใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาตยังทํางานท่ีไดรับอนุญาตนั้น และ
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มาตรา 46  กําหนดวาบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศหรือคําสัง่ของรัฐมนตรี

หรืออธิบดี หรือใบอนุญาตซ่ึงออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี  

322   เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521  ให

ใชบังคับไดตอไปและใหถือเสมือนเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศหรือคําสั่งของ

รัฐมนตรีหรืออธิบดี หรือใบอนุญาตท่ีออก ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 

2521  ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการทํางานของคน ตางดาว พ.ศ. 2521  ประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับท่ี 322  พ.ศ. 2515  กรณีขอ 10 (1) คนตางดาวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและทํางานอยูกอนวันท่ี  13 ธันวาคม  2515  สามารถใช

ใบอนุญาตทํางานไดตลอดชีวิตของคนตางดาวนั้น  เวนแตคนตางดาวจะเปลี่ยนอาชีพใหม การขอ

เปลี่ยนหรือเพ่ิมสถานท่ีทํางานหรือทองท่ีการทํางาน ใหใชแบบคํารองของการเปลี่ยนแปลง

รายการ ตท. 6 (ใบแทนใบอนุญาตทํางาน)  ตท.7 (การเปลี่ยนหรือเพ่ิมสถานท่ีทํางานหรือทองท่ี

การทํางาน) ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.  2521 

*ขอมูลจาก กรมการจัดหางาน 

ระเบียบกรมการจัดงาน 

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว ดวย พ.ศ. 2547   

เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 7 และมาตรา  8  แหง

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.  2521  เปนไปโดยรอบคอบตรงตามเจตนารมณ

ของกฎหมายสมควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2545  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2547” 

     ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 8  ตุลาคม  2547  เปนตนไป 

     ขอ 3  ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางาน

ของตางดาว พ.ศ. 2545  ลงวันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545   

(2)  ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางาน

ของคนตางดาว (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ลงวันท่ี  11  กรกฎาคม  2545 

(3) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางาน

ของคนตางดาว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546  ลงวันท่ี  5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546  

ขอ 4  การออกใบอนุญาตใหกับคนตางดาวตามมาตรา 7 และมาตรา  8  ใหพิจารณาอนุญาต 
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ตามความจําเปนและความเหมาะสมโดยคํานึงถึง 

(1) ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรดานการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม 
(2) การปกปองมิใหคนตางดาวเขามาแยงอาชีพท่ีคนไทยมีความรูความสามารถท่ีจะทําได และ มี

อํานาจเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานภายในราชอาณาจักร 
(3) ประโยชนจากการอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในตําแหนงงานนั้นกอใหเกิดการนําเงินตรา

ตางประเทศเขามาลงทุนหรือใชจายในประเทศจํานวนมาก กอใหเกิดการจางงานคนไทย
จํานวนมาก หรือเปนตําแหนงท่ีตองใชความรูความชํานาญในวิทยาการสมัยท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีการถายทอดใหคนไทย 

(4) การพัฒนาทักษะฝมือท่ีคนไทยจะไดรับจากการท่ีคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหทํางานได
ถายทอดความรู ความเขาใจ วิธีการ รายละเอียดท่ีเก่ียวของของเครื่องจักร เครื่องมือ และ
ความรูความชํานาญในงานวิจัยการสมัยใหมใหแกคนไทยในงานนั้น 

(5) หลักมนุษยธรรม 

ขอ 5 การพิจารณาออกใบอนุญาตตามขอ 4  ใหอนุญาตไดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1)  คนตางดาวเขามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินในการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย
หรือกระทรวงการคลัง  หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงกํากับดูแลสถาบันการเงิน โดยมีหนังสือ
รับรองจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงกํากับ
ดูแลสถาบันการเงิน ใหอนุญาตตามจํานวนท่ีกําหนดไวในหนังสือรับรอง 

(2) คนตางดาวตามท่ีมีหนังสือรับรองจากราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน ท่ีเก่ียวของซ่ึง
ระบุชื่อตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางานของคนตางดาวนั้น 

(3) คนตางดาวทํางานกับนายจางท่ีมีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวาสอง
ลานบาท  โดยทุก ๆ สองลานบาทใหอนุญาตไดหนึ่งคน  หรือนายจางจดทะเบียนนิติบุคคลใน
ตางประเทศและเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2545  ท่ีไม
มีหลักฐานการนําเงินเขามาจากตางประเทศใหพิจารณาจากขนาดของการลงทุนจากจํานวน
เงินคงเหลือตามท่ีปรากฏในรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารยอนหลังหกเดือนจํานวน
ตั้งแตสามลานบาทข้ึนไป  โดยทุก ๆ สามลานบาทไดอนุญาตไดหนึ่งคน  เวนแตคนตางดาวมี
คูสมรสเปนคนไทยซ่ึงจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายและกินอยูรวมกันฉันทสามี
ภรรยาโดยเปดเผย  ขนาดของการลงทุนตามท่ีกําหนดไวใหลดลงก่ึงหนึ่ง  ท้ังนี้ใหอนุญาตได
ไมเกินสิบคนเวนแตการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 

(ก) ทํางานกับนายจางท่ีไดชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบปท่ีผานมาไมนอยกวา
สามลานบาท 

(ข) ทํางานกับนายจางท่ีดําเนินธุรกิจสงออกสินคาไปตางประเทศและนําเงินตรา
ตางประเทศเขาประเทศไมนอยกวาสามสิบลานข้ึนไปในปท่ีผานมา 

(ค) ทํางานกับนายจางท่ีดําเนินธุรกิจทองเท่ียว  ซ่ึงนําชาวตางประเทศเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทย ไมนอยกวาหาพันคนในรอบปท่ีผานมาก 

(ง) ทํางานนับนายจางท่ีมีการจางงานคนไทยไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 
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(4) คนตางดาวทํางานกับนายจางท่ีมีขนาดของการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา
สองลานบาท หรือนายจางจดทะเบียนนิติบุคคลในตางประเทศและเขามาดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยท่ีมีขนาดของการลงทุนจากเงินท่ีนํามาจากตางประเทศไมต่ํากวาสามลานบาท  
ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้มิใหนําขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนตางดาวตามความใน
ขอ 5 (3)  มาใชบังคับ 

(ก) คนตางดาวทํางานท่ีใชเทคโนโลยีซ่ึงคนไทยยังทําไมได หรือมีจํานวนไม 
เพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ โดยใหมีการ
ถายทอดใหแกคนไทยอยางนอยสองคน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ข) คนตางดาวทํางานโดยใชความรูความชํานาญเฉพาะทางเพ่ือใหงานสําเร็จภายใต
โครงการท่ีมีระยะเวลากําหนดไวแนนอน 

(5) คนตางดาวทํางานในมูลนิธิ สมาคม หรือองคการอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจหรือเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม  มิใหนําหลักเกณฑในขอ 5 (3) มาใชบังคับ 

(6) คนตางดาวท่ีเขามาประจําสํานักงานผูแทนนิติบุคคลตางประเทศในธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ  ซ่ึงเขาใหคําแนะนําในดานตาง ๆ เก่ียวกับสินคาของสํานักงานใหญท่ีจําแหนายแก
ตัวแทนจําหนายหรือผูใชสินคา การเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับสินคาหรือบริการ
ใหมของสํานกังานใหญ และการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให
สํานักงานใหญทราบใหอนุญาตไดไมเกินสองคน คนตางดาวท่ีเขามาหาแหลงจัดซ้ือสินคาหรือ
บริการในประเทศไทยใหสํานักงานใหญ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของ
สินคาท่ีสํานักงานใหญซ้ือหรือจางผลิตในประเทศไทยใหอนุญาตไดไมเกินหาคน  เวนแต
สํานักงานผูแทนนั้นสามารถหาแหลงจัดซ้ือสินคาหรือบริการในประเทศไทยมีมูลคาการสั่งซ้ือ
สินคาหรือบริการในรอบปท่ีผานมาไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 

(7) คนตางดาวท่ีเขามาประจําสํานักงานภูมิภาคของนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศและเขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศอ่ืน เพ่ือใหบริการในดานตาง ๆ ไดแก การ
ติดตอประสานงานและการกํากับการดําเนินงานของสาขาหรือบริษัทในเครือท่ีตั้งอยูใน
ภูมิภาคเดียวกันแทนสํานักงานใหญ  การใหคําปรึกษาหรือบริการในการจัดการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคคล  การจัดการดานการเงินและควบคุมการตลาดและการวางแผนสงเสริมการขาย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ และการวิจัยพัฒนาโดยไมมีรายไดจากการใหบริการนั้นและไมมีอํานาจ
รับคําสั่งซ้ือหรือเสนอขายหรือเจรจาทําธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศท่ีเขาไปตั้ง  
ท้ังนี้ โดยไดรับเงินคาใชจายในประเทศไทยในรอบผีท่ีผานมาไมนอยกวาสิบลานบาท 

ขอ 6 การพิจารณาออกใบอนุญาตตามขอ 4 ใหกับคนตางดาวซ่ึงขออนุญาตทํางานกับนายจางท่ีเปน
บุคคลธรรมดาซ่ึงมิใชนายจางท่ีมีลักษณะตามขอ 5  ใหอนุญาตไดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(1) คนตางดาวทํางานกับนายจางท่ีมีรายไดจากการประกอบกิจการในรอบปท่ีผานมาหรือป
ปจจุบันทุก ๆ เจ็ดแสนบาทใหอนุญาตไดหนึ่งคน  ท้ังนี้ไมเกินสามคน 

(2) คนตางดาวทํางานกับนายจางท่ีไดชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบปท่ีผานมาทุก ๆ หาหม่ืน
บาทใหอนุญาตไดหนึ่งคน  ท้ังนี้ไมเกินสามคน 

(3) คนตางดาวทํางานกับนายจางท่ีมีการจางคนไทยทุกสี่คนใหอนุญาตไดหนึ่งคนท้ังนี้ไมเกินสาม
คน 
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หลักเกณฑตามความในวรรคหนึ่งใหลดก่ึงหนึ่งในกรณีท่ีมีคนตางดาวผูขอใบอนุญาตมีคูสมรสเปนคน
ไทย ซ่ึงจดทะเบียนสมรส  โดยถูกตองตามกฎหมายและอยูกินรวมกันฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย 

ขอ 7 การพิจารณาออกใบอนุญาตตามขอ 4  ใหกับคนตางดาวซ่ึงขออนุญาตทํางานใหบริการทาง
กฎหมายหรืออรรถคดี  ใหอนุญาตไดตามจํานวนท่ีคูกรณีตกลงกันในงานดังตอไปนี้ 

(1) งานปฏิบัติหนาท่ีใหอนุญาตโตตุลาการ 
(2) งานวาตางแกตางในชั้นอนุญาโตตุลาการ  ถากฎหมายซ่ึงใชบังคับแกขอพิพาทท่ีพิจารณาโดย

อนุญาโตตุลาการนั้นมิใชกฎหมายไทย  หรือเปนกรณีท่ีไมตองขอบังคับคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย 

ขอ 8  การพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากกรณีหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเปน
อํานาจของอธิบดี 

ขอ 9  บรรดาคําขอท่ีเจาหนาท่ีไดรับไวกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมการ
จัดหางาน  วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
2545  ลงวันท่ี  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2545  ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ลงวันท่ี  11   
กรกฎาคม 2545  และระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาอนุญาต
การทํางานของคนตางดาว (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2546  ลงวันท่ี 5  กุมภาพันธ พ.ศ.2546 

ขอ 10 ใหอธิบดีกรมการจัดหางานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ใหไว ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2547 

 

         (นายจุฑาธวัช   อินทรสุขศรี) 

           อธิบดีกรมการจัดหางาน 
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3. กฎหมายของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
 

พระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ภูมิพลอดุลยเดช ภ.ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี  24  กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 
เปนปท่ี 34  ในรัชกาลปจจุบัน 

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  จึงทรงกรพกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว  โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1  พระราชบญัญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2493  
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเพ่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา 3 ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2493 
(2) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2497 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
คนตางดาว  หมายความวา  บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
พาหนะ  หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือในสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจนําบุคคลจากท่ี
แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง 
เจาของพาหนะ  หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผูครอบครอง หรือ
ตัวแทนผูครอบครองพาหนะ แลวแตกรณี 
ผูควบคุมพาหนะ  หมายความวา  นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
คนประจําพาหนะ  หมายความวา ผูซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําหรือทํางานประจําพาหนะ 

และเพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะ  ซ่ึงขับข่ีพาหนะโดยไมมีคน
ประจําพาหนะ 
  คนโดยสาร  หมายความวา ผูซ่ึงเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใด ๆ นอกจากผูควบคุม
พาหนะและคนประจําพาหนะ 
  คนเขาเมือง  หมายความวา คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร 
  แพทยตรวจคนเขาเมือง  หมายความวา แพทยซ่ึงอธิบดีแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  เจาบาน  หมายความวา ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบาน  ในฐานะเปนเจาของ ผูเชา หรือใน
ฐานะอ่ืนใด ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
  เคหสถาน  หมายความวา  ท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพซ่ึงคนอยูอาศัย 
และใหหมายความรวมถึงบริเวณของท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยนั้นดวย  จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม ตามประมวล
กฎหมายอาญา 



20 
 

  โรงแรม หมายความวา บรรดาสถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือรับสินจางสําหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลท่ีประสงคจะหาท่ีอยูหรือท่ีพักชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  ผูจัดการโรงแรม  หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม 
  คณะกรรมการ  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
  พนักงานเจาหนาท่ี  หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  อธิบดี  หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ 
  รัฐมนตรี  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ ไมเกิน
อัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
 มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการตางประเทศอธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ 
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริม
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
 มาตรา 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
(2) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา 36  วรรคสอง 
(3) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง 
(4) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซ่ึงขอเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  

เง่ือนไขเก่ียวกับความม่ันคงของชาติและเง่ือนไขอ่ืนตามมาตรา 41 วรรคสอง 
(5) กําหนดหลักเกณฑการขอมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปน

การชั่วคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่ 
(6) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง และกําหนด

ระเบียบเก่ียวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา 43 วรรคสอง 
(7) อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวมีถ่ินท่ีอยูใน

ราชอาณาจักร และอนุญาตและกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดยื่นคําขอเพ่ือมี
ถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรค
สอง 

(8) สั่งระงับการอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ตามมาตรา 47 วรรคสาม 
(9) อนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตอไปตาม

มาตรา 51 วรรคหนึ่ง 
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(10) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 53 
(11) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี

ของพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานหรือพนักงานอ่ืน เพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ หรือในการ
ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(12) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเก่ียวกับคนเขาเมืองตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา 8 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและเลขานุการ
เสนอเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตอประธานกรรมการหรือใน 
 กรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซ่ึงท่ีประชุม
มอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุมตามความรีบดวนของ
เรื่อง ตามหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมกําหนด 
 ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม  ใหท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา 9 คณะกรรมการอาจตั้งคณะกรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีมอบหมายก็ได 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 8  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 มาตรา 10  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกเปนหนังสือให
บุคคลท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการได 
 

หมวด 2 
การเขาและออกนอกราชอาณาจักร 
 มาตรา 11  บุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทางเขามาหรือ
ออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานี หรือทองท่ีและตามกําหนดเวลา ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรี
จะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 12  หามมิใหคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร 

(1) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณอยูหรือมีแตไมได
รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวานั้นจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ  เวนแตกรณีท่ีไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบาง
ประเภทเปนกรณีพิเศษ 
การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
(1.1) การตรวจลงตราตาม (1) ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(1.2) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีท่ีเขามาในราชอาณาจักร 
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(1.3) เขามาเพ่ือมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพ่ือรับจางทํางานดวยกําลังกาย  โดยไมได
อาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพ่ือทํางานอ่ืนอันเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

(1.4) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(1.5) ยังไมไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตามวิชาการแพทย

เพ่ือปองกันโรคติดตอตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวานั้น 

(1.6) เคยไดรับโทษจํารุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย หรือคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดท่ียกเวนไวในกฎกระทรวง 

(1.7) มีพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิด
อันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหง
ราชอาณาจักร  หรือบุคคลซ่ึงเจาหนาท่ีรัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

(1.8) มีพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเขามาเพ่ือการคาประเวณี การคาหญิง หรือเด็ก การคายา
เสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนท่ีขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(1.9) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14 
(1.10) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16 
(1.11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัยใน

ราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาท่ีสงกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร  โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ท้ังนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนให
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือปองกันโรคติดตอ ให
ใชแพทยตรวจคนเขาเมือง 

 มาตรา 13 คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง 

(1) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซ่ึงเพียงแตแวะเขามายังทา สถานี 
หรือทองท่ีในราชอาณาจักรแลวกลับออกไปเพ่ือประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงาน
เจาหนาท่ีจะออกหนังสือสําคัญตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือใหถือไวก็ได 

(2) คนสัญชาติของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขามพรมแดนไปมาชั่วคราว  
โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น 

(3) คนโดยสารรถไฟผานแดนซ่ึงถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผานอาณาเขตประเทศไทยไป
นอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น ๆ และรวมตลอด
ถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย 

มาตรา 14  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว หรือมี
ประกันหรือจกยกเวนภายใตเง่ือนไขใด ๆ ก็ไดท้ังนี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเด็กอายุต่ํากวาสิบสองป 
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 มาตรา 15 คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาท่ีอยูในฐานะดังตอไปนี้ใหไดรับการยกเวน
ไมตองปฏิบัติการตามหนาท่ีของคนตางดาวตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการปฏิบัติหรือการ
ตองหามตามมาตรา 11  มาตรา 12(1)  (4) และ (5)   และมาตรา  18 วรรคสอง 

(1) บุคคลในคณะผูแทนทางทูตซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาท่ีในราชอาณาจักร
หรือซ่ึงเดินทางผานราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏิบัติหนาท่ีในประเทศอ่ืน 

(2) พนักงานฝายกงกุลและลูกจางฝายกงสุลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาท่ีใน
ราชอาณาจักร หรือซ่ึงเดินทางผานราชอาณาจักรเพ่ือไปปฏิบัติหนาท่ีในประเทศอ่ืน 

(3) บุคคลซ่ึงรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามาปฏิบัติหนาท่ีหรือ
ภารกิจในราชอาณาจักร 

(4) บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงท่ี
รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

(5) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศท่ีมีกฎหมายคุมครองการ
ดําเนินงานในประเทศไทย หรือซ่ึงรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และรวมถึง
พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงองคการหรือทบวงการเชนวานั้น   แตงตั้งหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือองคการหรือทบวงการ
ดังกลาว หรือเพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวง
การระหวางประเทศนั้น 

(6) คูสมรส หรือบุตร ซ่ึงอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของบุคคลตาม (1)(2) 
(3) (4) (5) 

(7) คนรับใชสวนตัวซ่ึงเดินทางจากตางประเทศเพ่ือมาทํางานประจําเปนปกติ ณ ท่ีพักอาศัย
ของบุคคลตาม (1) หรือบุคคลซ่ึงไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกันกับบุคคลซ่ึงมีตําแหนงทาง
ทูตตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือทบวงการระหวาง
ประเทศ 
ในกรณีตาม (1) (2) (6) หรือ (7) ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศและหลักถอยที
ถอยปฏิบัติตอกัน 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพ่ือสอบสวนวาบุคคลซ่ึงเขามา
ในราชอาณาจักรนั้นเปนผูไดรับยกเวนตามมาตรานี้ 

 มาตรา 16 ในกรณีท่ีมีพฤติการณซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวาเพ่ือประโยชนแกประเทศหรือ 
เพ่ือความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไมสมควรอนุญาตใหคน
ตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไมอนุญาตใหกับคนตางดาวผูนั้นหรือ
จําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได 
 มาตรา 17  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาว
ผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได 
 มาตรา 18  พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจตรวจบุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
 เพ่ือการนี้ บุคคลซ่ึงเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตองยื่นรายการตามแบบท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีของดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น 
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 มาตรา 19 ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรหรือไม 
พนกังานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นไปพักอาศัยอยู ณ ท่ีท่ีเห็นสมควร โดยใหคํา
รับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือรับทราบคําสั่งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดก็ไดหรือถา
พนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกท้ังประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาท่ี
จะกักตัวผูนั้นไว ณ สถานท่ีใดตามท่ีเห็นเหมาะสมเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจเรียกบุคคลซ่ึงมีเหตุอันควร
เชื่อวาถอยคําของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีท่ีสงสัยใหมาสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ
พนักงานเจาหนาท่ีได 
 ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือการอันระบุในมาตรา 12(8) หรือมี
สวนเก่ียวของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพ่ือการเชนวานั้น พนักงานเจาหนาท่ีอาจอนุญาตใหเขา
มาในราชอาณาจักรไดชั่วคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาท่ี 
หรือจะสั่งใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจาหนาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีมีผูนั้นอาศัยอยู 
ตามระยะเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดก็ได แตระยะเวลาท่ีกําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหาง
กันไมนอยกวาเจ็ดวันตอครั้ง 
 มาตรา 20  ในการท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา 19 ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไดเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณแหงกรณี  แตหามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตเวลาท่ีผูถูกกักตัวมาถึงท่ีทําการของพนักงานและเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนจะยึดเวลาเกินสี่สิบ
แปดชั่วโมงก็ได  แตมิใหเกินเจ็ดวันและใหพนักงานเจาหนาท่ีบันทึกเหตุจําเปนท่ีตองยึดเวลาไวใหปรากฏดวย 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนตองกัดตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ียื่นคํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไวตอไปอีกได และศาลอาจสั่งใหมีอํานาจกัก
ตัวไวเทาท่ีจําเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน  แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหปลอยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน 
หรือเรียกท้ังประกันและหลักประกันก็ได 
 มาตรา 21  คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา 19  และมาตรา 20  ใหเจาของพาหนะหรือ
ผูควบคุมพาหนะท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะหรือเขามาโดยไมมีพาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 
 มาตรา 22  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําสั่งเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูนั้นไมพอใจในคําสั่งอาจอุทธรณตอ
รัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา 12(1)  หรือ (10)  หามมิใหอุทธรณคําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด แตถา
รัฐมนตรีมิไดมีคําสั่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันอุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําสั่งวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผู
ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12   
 การอุทธรณ ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไดทราบคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาท่ี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีรอการสงตัวคนตางดาวผูนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 
 ในระหวางดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี หรือระหวางรอฟงคําสั่งของรัฐมนตรี แลวแต
กรณี ใหนํามาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใชบังคับ โดยอนุโลม แตมิใหนํามาตรา 20 มาใชบังคับดวย 
หมวด 3 
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พาหนะ 
 มาตรา 23 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาในหรืออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมืองเขตทาสถานี หรือทองท่ีและตามกําหนดเวลา ท้ังนี้ ตามท่ี
รัฐมนตรีจะไดทําประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 24  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจพาหนะท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร 
หรือพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักร  เวนแตในกรณีท่ี
พาหนะนั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
ไทยแลว 
 มาตรา 25 พาหนะใดท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองแจงกําหนดวันและเวลาท่ีพาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขตทาสถานี 
หรือทองท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองซ่ึงควบคุมเขต
ทา สถานี หรือทองท่ีนั้น ภายในกําหนดเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประกาศไว 
 ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนี่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไปแจงดวยตนเอง
ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองท่ีใกลท่ีสุดโดยมิชักชา 
 การแจงตามความในมาตรานี้ ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติหรือใหปฏิบัติภายใต
เง่ือนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได 
 มาตรา 26 พาหนะใดท่ีเขามาในหรือท่ีจะจะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะหรือผุควบคุม
พาหนะตองยื่นรายการตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจของพนักงานเจาหนาท่ี ร ท่ีและ
ภายใตเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ท่ีอ่ืนนอกจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีอธิบดีมอบหมาย 
 มาตรา 27 เพ่ือประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ีเขามาในหรือท่ีจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนาท่ีปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) มิใหคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานท่ีท่ีจัดไว ดวยความเห็นของ
พนักงานเจาหนาท่ี จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เวนแตกรณีท่ีผูควบคุมพาหนะ
และคนประจําพาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะเพ่ือไปแจงตอพนักงาน
เจาหนาท่ี ตาม มาตรา 25 ในฐานะเปนควบคุมพาหนะได 

ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํามาตรา 29 วรรคสองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะเปนผูเสีย 
(2) ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะรวมท้ังผูควบคุมพาหนะตอพนักงานเจาหนาท่ีตาม

แบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาท่ีอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีประกาศกําหนด 
(3) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาของพาหนะผูควบคุมพาหนะซ่ึงนําพาหนะมาจากหรือไปยัง
ชายแดนท่ีเปนทางตอเนื่องกับประเทศอ่ืนและรับคนโดยสารซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร หรือรับ
คนโดยสารไปสงท่ีชายแดนเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ เฉพาะท่ีเก่ียวกับคนโดยสารซ่ึง
เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเทานั้น 



26 
 

 มาตรา 28  ในระหวางท่ียังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพ่ิมหรือลดหรือเปลี่ยนคนประจําพาหนะท่ี
เขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรหรือคนประจําพาหนะดังกลาวผูใดจะไมกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีท่ีไมมีเจาของพาหนะอยูในราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจง
แกพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีคนประจําพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจําพาหนะนั้นเปนคน
ตางดาว ใหเจาของพาหนะหรือผุควบคุมพาหนะแลวแตกรณี นําบุคคลผูนั้นไปมอบแกพนักงานเจาหนาท่ีโดยมิ
ชักชา 
 ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ แลวแตกรณี
ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา 29 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติการตาม
วรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 
 มาตรา 29 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบคนตางดาวผูใดมีลักษณะตองหามมิใหเขาในราชอาณาจักร 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งให
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนตางดาวผูนั้นไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานท่ีใด 
เพ่ือพนักงานเจาหนาท่ีจะไดควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 ในกรณีท่ีคนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
หรือผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมคนตางดาวผูนั้นไว ถาไมสามารถจะขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดทันทวงที ใหมีอํานาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง  แลวสง
ตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นรีบจัดสงตัวไปยัง
พนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 
 มาตรา 30   ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัติใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
สั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหยุดพาหนะหรือนําพาหนะไปยังท่ีใดท่ีหนึ่งตามท่ีจําเปนเพ่ือการ
ตรวจ 
 การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระทําโดยใชสัญญาณหรือวิธีอ่ืนใดอันเปนท่ีเขาใจกันก็ได 
 มาตรา 31 พาหนะใดท่ีเขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาท่ีพาหนะนั้นผานเขามาในอยู
ราชอาณาจักรแลวจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจเสร็จหามมิใหผูใดซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวของกับพาหนะนั้น ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอ่ืนเขาเทียบหรือเขาไปในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีจัดไว
เพ่ือการตรวจ ท้ังนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
 หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา 32 พาหนะใดท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทําการตรวจหรือ
หลังจากท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยูในราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซ่ึงมิใชเจา
พนักงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับพาหนะนั้น  ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอ่ืนเขาเทียบ ท้ังนี้เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
 ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับเก่ียวกับบริเวณหรือสถานท่ีท่ีจัดไวเพ่ือการตรวจในระหวางผุซ่ึงจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดข้ึนไปบนพาหนะดวย 
 หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทําการตามมาตรานี้ 
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 มาตรา 33   ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือตองไปทํา
การตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือตองไปทําการตรวจพาหนะ ร ท่ีอ่ืน นอกจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือตองไปนอกสถานท่ีทําการเพ่ือควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพ่ือตรวจพาหนะอัน
มิใชความผิดของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทําการและคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 4 
 การเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
 มาตรา 34 คนตางดาวซ่ึงจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตองเขามาเพ่ือการดังตอไปนี้ 

(1) การปฏิบัติหนาท่ีทางทูตหรือกงสุล 
(2) การปฏิบัติหนาท่ีทางราชการ 
(3) การทองเท่ียว 
(4) การเลนกีฬา 
(5) ธุรกิจ 
(6) การลงทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมท่ีเก่ียวของ 
(7) การลงทุนหรือการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
(8) การเดินทางผานราชอาณาจักร 
(9) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะท่ีเขามายังทํา สถานีหรือทองท่ีใน 

ราชอาณาจักร 
(10) การศึกษาหรือดูงาน 
(11) การปฏิบัติหนาท่ีสื่อมวลชน 
(12) การเผยแพรศาสนาท่ีไดรับความเห็นชอบจากระทรวงทบวงกรมท่ีเก่ียวของ 
(13) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือสถาบันการศึกษาใน 

ราชอาณาจักร 
(14) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ 
(15) การอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 35 คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 34   อธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ ก็ได 
 ระยะเวลาท่ีจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกําหนดดังนี้ 

(1) ไมเกินสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ  (9)     
(2)  ไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34(3) 
(3)  ไมเกินหนึ่งป สําหรับกรณีตามมาตรา 34(5) (10) (11) (12) (13) (14)  และ (15) 
(4)  ไมเกินสองป สําหรับกรณีตามมาตรา 34(6) 
(5) ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2) 
(6) ตามกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสําหรับกรณีตาม

มาตรา 34(7) 
 

(7) .ในกรณีท่ีคนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาท่ีกําหนดใน (1) (2) 
(3)   และ (4) .ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปไดครั้งละไมเกินหนึ่งป และเม่ือได
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อนุญาตแลวใหรายงานตอคระกรรมการเพ่ือทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็บวันนับแตวัน
อนุญาต 

การขออนุญาตเพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละครั้งใหคนตางดาวยื่นคําขอ 
ตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงในระหวางรอฟงคําสั่งให 
 คนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 
 มาตรา 36 คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากมีพฤติการณท่ี
สมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหอธิบดีหรือคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได
อนุญาตไวนั้นไดไมวาจะอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปนผูอนุญาต 
 ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซ่ึงถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุดแตในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
 การอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต
เวลาท่ีไดทราบคําสั่งของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตางดาว ในกรณีท่ีไมอาจสง
หนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดปดไว ณ ท่ีพักของคนตางดาวท่ีไดแจงแกพนักงาน
เจาหนาท่ีไวครบกําหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผูนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว 
 มาตรา 37 คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนตอง
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น 

(2) พักอาศัย ณ ท่ีท่ีไดแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรไมสามารถพักอาศัย 
ณ ท่ีท่ีไดแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหแจงการเปลี่ยนท่ีพักอาศัยตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีเขาพักอาศัย 

(3) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีคนตางดาวผูนั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตเวลาท่ียายไป ในกรณีเปลี่ยนท่ีพักอาศัยและถาท่ีพักอาศัยใหมอยูตางทองท่ีกับสถานีตํารวจ
ทองท่ีเดิมคนตางดาวผุนั้นตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีไปพักอาศัยใหม
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไปถึงดวย 

(4) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงใหคนตางดาวผูนั้นแจงตอเจา
พนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไปถึง 

(5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาท่ี ณ 
กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงท่ีพักอาศัยของตนโดยมิชักชาเม่ือครบระยะเกาสิบวัน และตอไปให
กระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองท่ีใดมีท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู จะแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นได 
ความใน (3) และ (4) จะมิไหใชบังคับแกกรณีใดตามมาตรา 34 โดยมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไป
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
การแจงตามมาตรานี้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีก็
ได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
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 มาตรา 38  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซ่ึงรับคนตางดาวซ่ึง
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทํา
การตรวจคนเขาเมืองซ่ึงตั้งอยูในทองท่ีท่ีบาน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นต้ังอยูภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ี
คนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองท่ีใดไมมีทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานี
ตํารวจทองท่ีนั้น  
 ในกรณีท่ีบาน เคหสถาน หรือโรงแรมท่ีคนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่งอยูในเขตทองท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองตรวจคนเขาเมือง 
 การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 มาตรา 39 คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดังกลาวเปนสิ้นสุด แตถา
กอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรได
อีก และคนตางดาวนั้นไดกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมเปนผุตองหามตามมาตรา 12  ถาระยะเวลาท่ี
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาท่ียังเหลืออยูนั้น 
 การขออนุญาตเพ่ือกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวยื่นคําขอตามแบบและเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหระทรวง 
 

หมวด 5 
 การเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 
 มาตรา 40  ภายใตบังคับมาตรา 42  มาตรา 43  และมาตรา 51 ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรเปนรายป แต
มิใหเกินประเทศละหนึ่งรอยคนตอป และสําหรับคนไรสัญชาติมิใหเกินหาสิบคนตอป 
 เพ่ือประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแตละ
อาณาจักรซ่ึงมีการปกครองของตนเองใหถือเปนประเทศหนึ่ง 
 มาตรา 41  คนตางดาวจะเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรมิไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการและดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ท้ังนี้ภายในจํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศตามารตรา 40 และ
ไดรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามมาตรา 47 แลว 
 เพ่ือใหการเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศใหมาก
ท่ีสุด ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซ่ึงขอเขามามีถ่ินท่ีอยูใน
ราชอาณาจักรโดยคํานึงถึงรายได สินทรัพย ความรูความสามารถในดานวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคน
ตางดาวดังกลาวกับบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย เง่ือนไขเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หรือเง่ือนไขอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินท่ีอยุใน
ราชอาณาจักร 
 การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลังไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ได 
 เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะกําหนดหลักเกณฑใหคนตางดาวซ่ึง
เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 34 อาจยื่นคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยุใน
ราชอาณาจักรได 
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 คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จะมีถ่ิน
ท่ีอยูในราชอาณาจักร ตอเม่ือเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดยื่นรายการและผานการตรวจ อนุญาตของ
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 18 วรรคสอง และไมเปนผูตองหามตามมาตรา 12  และ มาตรา 44  และไดรับ
ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามมาตรา 47  แลว ในระหวางขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักร
ไปพลางกอนได 
 มาตรา 42 บุคคลดังตอไปนี้ไมอยูภายใตบังคับของประกาศกําหนดจํานวนคนตางดาว ซ่ึงรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 40 

(1) คนตางดาวซ่ึงเคยเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาในราชอาณาจักรตาม
มาตรา 48  หรือมาตรา 51 

(2) หญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญญาไทยในกรณีท่ีไดสมรสกับคนตางดาว 
(3) บุตรซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะของหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทย

ในกรณีท่ีไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม 
(4) บุตรของบิดามารดาซ่ึงเปนคนตางดาวท่ีเกิดในระหวางเวลาท่ีมารดาออกไปนอกราชอาณาจักร 

โดยมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา48  เม่ือเดินทาง
เขามาในราชอาณาจักรพรอมกับบิดาหรือมารดา  ซ่ึงกลับเขามาอีก-ภายในเวลาท่ีกําหนดตาม
หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป 

มาตรา 43 คนตางดาวท่ีนําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอย 
กวาสิบลานบาท เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผุนั้นมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร
นอกเหนือจากจํานวนคนตางดาวท่ีรัฐมนตรีประกาศตามาตรา 40 ก็ได แตในปหนึ่ง ๆ จะเกินรอยรอยหาของ
จํานวนดังกลาวมิได 
 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบเก่ียวกับเงินตราตางประเทศนําเขามาลงทุน คนตางดาวซ่ึงไดรับ
อนุญาตใหเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงินตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 มาตรา 44 หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรถาปรากฏวา 

(1) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหทมาย หรือคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดท่ียกเวนไวในกฏกระทรวง 

(2) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ
มีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (2) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคลซ่ึงมี
ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรและมีฐานะทีจะเสี่ยงดูซ่ึงกันและกันได 
มาตรา 45 คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากประสงคจะมีถ่ินท่ี
อยูในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองใน
ทองท่ีท่ีตนเอยูในกรณีท่ีหองท่ีนั้นไมมีท่ีทําการตรวจคนเขาเมือง ใหยื่นคําขอ ณ ท่ีทําการตรวจรนเขา
เมืองท่ีใกลเคียง เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกินจํานวนท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
40 ก็ได หรือจํานวนตามมาตรา 43 แลวแตกรณีหรือเปนบุคคลตามมาตรา 42 และไมเปนผูตองหาม
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ตามมาตรา 44 แลวจะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีก็ได 
 คนตางดาวซ่ึงไดยื่นคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหวางการพิจารณา คนตางดาวผูนั้น
อาจยื่นคําขอ ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันนั้น เพ่ืออยูในราชอาณาจักรตอไปจนถึงวันได
รับทราบผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมี
อํานาจอนุญาตได การอนุญาตนี้ คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายจะ
กําหนดเง่ือนไขประการใดก็ได 
 การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 46  คนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตาม
มาตรา 41  หรืออยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 45 วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรใหถือวาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41  วรรคหา หรือมาตรา 45 
วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด เวนแตกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนั้นไดกลับเขามาภายในระยะเวลาท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีกําหนดใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามท่ีไดรับการผอนผัน 
 มาตรา 47 คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรจะตองขอรับใบสําคัญถ่ิน
ท่ีอยูจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน ภายในเวลาสามสิบวันนับ
แตวันท่ีไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
 ในกรณีท่ีคนตางดาวอายุต่ํากวาสิบสองปไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ผูใช
อํานาจปกครองหรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในนามของคนตางดาวผูนั้น ในการนี้อธิบดี
หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะออกใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหตางหาก หรือรวมกันกับผูใช
อํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได 
 ถาไมขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งระงับการ
อนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตาม
มาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา 45 วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด 
 ผูขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 48 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหใชไดตลอดไป แตถาผูถือใบสําคัญถ่ินท่ีอยูไดเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักรแลว ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไป เวนแตกอนท่ีจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถ่ินท่ีอยูไดนําใบสําคัญถ่ินท่ีอยูไปใหพนักงานเจาหนาท่ีทําหลักฐานการแจง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา 50 ในกรณีเชนนี้หากคนตางดาวผูนั้นกลับเขา
มาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทําหลักฐานใหและไมเปนผูมีลักษณะ
ตอง 

 
 

 
 


