
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 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๒ (๑) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑  ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) 

(ก) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร ครั้งละ ๘๐๐ บาท 
(ข) ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ค) ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

- ใช้ได้ครั้งเดียว 
- ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 
- ใช้ได้หลายครั้งภายในสามปี สําหรับ
บุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - 
แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อประกอบธุรกิจ 

๒,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ บาท 
(ง) ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ตามมาตรา ๔๑ ครั้งละ ๑,๙๐๐ บาท 
(จ) ประเภทคนเข้าเมืองนอกกําหนดจํานวนคนต่างด้าว 

ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี 
- ใช้ได้ครั้งเดียว ๑,๙๐๐ บาท 
- ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี ๓,๘๐๐ บาท 

(๒) อุทธรณ์ตามมาตรา ๒๒ คนละ ๑,๙๐๐ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) คําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ต่อไปตามมาตรา ๓๕ คนหนึ่ง ครั้งละ ๑,๙๐๐ บาท 

(๔) อุทธรณ์ตามมาตรา ๓๖ คนละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๕) คําขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 

ตามมาตรา ๓๙ 
- คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท 
- คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ๓,๘๐๐ บาท 

(๖) คําขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๔๕ คนละ ๗,๖๐๐ บาท 

(๗) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๑ 
(ก) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๔๗ ฉบับละ ๑๙๑,๔๐๐ บาท 

ในกรณีที่ขอใบสําคัญถิ่นที่อยู่เป็นคู่สมรสหรือ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคนต่างด้าวที่มี 
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือของบุคคลซึ่งมี 
สัญชาติไทย ฉบับละ ๙๕,๗๐๐ บาท 

(ข) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๕๑ ฉบับละ ๙๕,๗๐๐ บาท 
(๘) หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพื่อกลับเข้ามาอีกตามมาตรา ๕๐ (๑) คนละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๙) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๕๐ (๒) ฉบับละ ๑๙,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เอกสารที่ออกให้ตามมาตรา ๕๒ ฉบับละ ๑,๙๐๐ บาท 
(๑๑) คําขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามมาตรา ๕๗ คนละ ๘๐๐ บาท 
 

ข้อ ๒๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วันมูหะมัดนอร์  มะทา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๙ ก/หน้า ๓/๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเข้าเมืองตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าทําการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ กําหนดในกฎกระทรวง (พ .ศ . ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/จัดทํา 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


