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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2529) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39  
มาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 50  มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง  
พ.ศ. 2522 และมาตรา 12 (1) วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
  ขอ 2  ใหยกเลิกความในขอ 1 แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความ
ใน 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 1  ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี ้
  (1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) 
  (ก) ประเภทคนเดินทางผาน 
  ราชอาณาจักร     คร้ังละ       200 บาท 
  (ข) ประเภทนักทองเท่ียว    คร้ังละ       300 
บาท 
  (ค) ประเภทคนอยูชั่วคราว    คร้ังละ       500 
บาท 
  (ง) ประเภทคนเขามามีถิ่นที่อยูใน 
  ราชอาณาจักรตามมาตรา 41   คร้ังละ       500 บาท 
  (จ) ประเภทคนเขาเมืองนอกกําหนด 
                จํานวนคนตางดาวซึ่งจะเขามามีถิ่น 
                ที่อยูในราชอาณาจักรเปนรายป    คร้ังละ       500 
บาท 
  (2) อุทธรณตามมาตรา 22    คนละ       500 
บาท 



   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    

  (3) คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักร 
  เปนการชั่วคราวตอไปตามมาตรา 35 คนหนึ่ง  คร้ังละ       500 
บาท 
  (4) อุทธรณตามมาตรา 36     คนละ       500 
บาท 
  (5) คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาใน 
  ราชอาณาจักรอีก  สําหรับการกลับ 
  คร้ังหน่ึงตามมาตรา 39  คนหนึ่ง   คร้ังละ       500 บาท 
  (6) คําขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูใน 
  ราชอาณาจักรตามมาตรา 45   คนละ    2,000 บาท 
  (7) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา 47 
  และมาตรา 51 
  (ก) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา 47   ฉบบัละ 50,000 
บาท 
  ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญถิ่นที่อยูเปน 
  คูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ 
  ภาวะของคนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยู 
  ในราชอาณาจักรหรือของบุคคล 
  ซ่ึงมีสัญชาติไทย     ฉบบัละ 25,000 บาท 
  (ข) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา 51   ฉบบัละ 25,000 
บาท 
  (8) หลักฐานการแจงออกไปนอก 
  ราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตาม 
  มาตรา 50 (1)     คนละ       500 บาท 
  (9) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา 50 (2)  ฉบบัละ    5,000 บาท 
  (10) เอกสารที่ออกใหตามมาตรา 52   ฉบบัละ       500 
บาท 
  (11) คําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน 
  เจาหนาที่ตามมาตรา 57    คนละ        200 บาท" 
 
    ใหไว ณ วันที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2529 
          พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 
    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    

---------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้ คือ โดยที่อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ 
เก่ียวกับ 
การเขาเมือง  ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523)  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2524)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน  
สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้ 
 
[รก.2529/212/140 - 02/12/2529] 
 
 
 


