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คําส่ังสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
ที่ ๕๔๓/๒๕๔๙ 

เร่ือง การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัตคินเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคําส่ังกรมตํารวจ ที่ ๗๐๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ือง การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๗๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง การ
มอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมเติม เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 

๔๗ และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๔ แหง
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จึงออกคําส่ังไว 
ดังตอไปนี ้

๑.  ใหยกเลิก 
๑.๑ คําส่ังกรมตํารวจ ที่ ๗๐๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ือง 

การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๗๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๘ เร่ือง การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมเติมบรรดา
ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 
๒.  ในกรณีที่มี เหตุจําเปนตองทําการตรวจพาหนะ ณ ที่ อ่ืนนอกจากที่ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒ ใหหัวหนาดานตรวจคนเขาเมือง เปนผูอนุญาต 

 
๓.  การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตาม

มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ผูมีหนาที่รับผิดชอบมีอํานาจอนุญาตตามประเภทการตรวจลงตรา (VISA) ที่คนตางดาวไดรับ 
ดังนี้ 

๓.๑ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว ซึ่งไดรับการตรวจลง
ตราประเภทคนเดินทางผานราชอาณาจักร (TRANSIT VISA) ใหอนุญาตไมเกินสามสิบวัน 

๓.๒ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว ซึ่งไดรับการตรวจลง
ตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (COURTESY VISA) ใหอนุญาต ดังนี ้

๓.๒.๑ กรณีคนตางดาวถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการ 
หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ใหอนุญาตไมเกินเกาสิบวัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หนา ๔๗/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
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๓.๒.๒ กรณีคนตางดาวเปนพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของ
รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ ใหอนุญาตตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน 

๓.๓ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ซึ่งไดรับการตรวจลง
ตราประเภทนักทองเที่ยว (TOURIST VISA) ใหอนุญาตไมเกินเกาสิบวัน 

๓.๔ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ซึ่งไดรับการตรวจลง
ตราประเภทคนอยูช่ัวคราว (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมีรหัสกํากับตามวัตถุประสงค 
ใหอนุญาตไมเกินหนึ่งป 

๓.๕ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ซึ่งไดรับการตรวจลง
ตราประเภททูต (DIPLOMATIC VISA) ใหอนุญาตตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน 

๓.๖ คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ซึ่งไดรับการตรวจลง
ตราประเภทราชการ (OFFICIAL VISA) ใหอนุญาตตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน 

๓.๗ การอนุญาตตามขอ ๓.๑ ถึง ๓.๖ นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองผูมีหนาที่รับผิดชอบ อนุญาตไดเพียงครั้งเดียว 

 
๔.  ในกรณีที่คนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินกําหนด

ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองตามขอ ๓ ไดอนุญาตไวแลว ใหผูบัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต ทั้งนี้ หาก
พิจารณาอนุญาตก็ใหอนุญาตใหอยูตอไปไดครั้งละไมเกินหนึ่งป เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี ้

๔.๑ กรณีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) 
ใหอนุญาตใหอยูตอไปไดตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน 

๔.๒ กรณีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๔ (๗) ให อนุญาต
ใหอยูตอไปไดตามกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร 

 
๕.  คนตางดาวที่ไดรับยกเวนการตรวจลงตรา หรือเปนบุคคลสัญชาติที่ไดทํา

ความตกลงใหไดรับยกเวนการตรวจลงตรา รวมทั้งคนชาติของประเทศที่ขอรับการตรวจลงตรา ณ 
ดานตรวจคนเขาเมือง เมื่ออยูในราชอาณาจักรครบกําหนดแลว แตมีเหตุจําเปนจะตองอยูตอเกิน
กวาระยะเวลาตามที่กําหนด ใหผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต ทั้งนี้ หากพิจารณาอนุญาตก็ใหอนุญาตใหอยูตอไปไดครั้งละไม
เกินหนึ่งป 

 
๖.  อํานาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามขอ ๔ และขอ ๕ นั้น ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะ
มอบใหขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตอไปก็ได โดยให
ขอรับความเห็นชอบจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกอน 
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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.  ใหผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตให
คนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๘.  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองผูมีหนาที่รับผิดชอบระดับสารวัตร มี

อํานาจออกใบสําคัญถิ่นที่อยูใหแกคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตาม
มาตรา ๔๗แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๙.  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองผูมีหนาที่ รับผิดชอบระดับรอง

สารวัตรขึ้นไปมีอํานาจหนาที่ทําการจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก หรือควบคุมผูกระทําผิด และใหมีอํานาจ
สอบสวนตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ 
ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 



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 
 

 


