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คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ที่  ๖๐๘/๒๕๔๙ 

เร่ือง  การมอบอํานาจในการอนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับการยกเวน 
การตรวจลงตรา  เขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

 
 

ตามที่ไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเวน  และ
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕  และกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเวน  และการเปลี่ยนประเภทการตรวจ 
ลงตรา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๖  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการยกเวนการตรวจลงตราตามมาตรา   ๑๒   (๑)   แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไวแลวนั้น 

เพื่อใหการอนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับการยกเวนการตรวจลงตราประเภทตาง  ๆ  เขามาอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  เปนไปดวยความเรียบรอย  และตรงตามเจตนารมณของรัฐบาล  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๑๑  (๔)  
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองผูมีหนาที่
รับผิดชอบ   มีอํานาจอนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา   เขามาอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  ตามประเภทของการยกเวนการตรวจลงตรา  ดังนี้ 

๑. ผูถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นไดทําความตกลงไวกับรัฐบาลไทย  
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเวน  และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ขอ  ๑๓  (๑)  ใหอนุญาตตาม
กําหนดระยะเวลาที่รัฐบาลของประเทศนั้นไดทําความตกลงไวกับรัฐบาลไทย 

๒. ผูถือหนังสือเดินทางซึ่งเดินทางมาจากประเทศที่ไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยต้ังอยู
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเวน  และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ขอ  ๑๓  (๒)  ใหอนุญาตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่เดินทางเขามา 
ในราชอาณาจักร 
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๓. ผูถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
เพื่อการทองเที่ยว  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเวน   
และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ขอ  ๑๓  (๓)  
ใหอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดหลายคร้ัง  โดยใหอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดคร้ังละ 
ไมเกินสามสิบวัน  แตรวมแลวตองไมเกินเกาสิบวัน  นับแตวันแรกที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร  
ภายในรอบระยะเวลาหกเดือน   

๔. ผูถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
เปนการชั่วคราวเพื่อการประชุมหรือการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจ  การยกเวน  และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ขอ  ๑๓  (๔)  ใหอนุญาตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่เดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร 

๕. ผูถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกกลุมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก  และมีบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค  ซ่ึงเขามาในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ    ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการ
ตรวจ  การยกเวน  และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  
๒๕๔๕  ขอ  ๑๓  (๕)  ใหอนุญาตไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร  

๖. บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใชคําส่ังนี้แทน 
ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลตํารวจเอก   โกวิท  วัฒนะ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
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