
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 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสญัชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว 

เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองดูแลกลุ่มบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการสํารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลเพื่อให้สามารถอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิต่าง ๆ ตามสถานะที่ได้รับ
รวมทั้งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาหลังวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๑๙) ผู ้อพยพเชื ้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาหลังวันที ่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๐) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ลาวอพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า โดย
ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ และอนุญาตให้ออกนอก
เขตที่อยู่อาศัยเพื่อไปทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปแล้ว และคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยโดยให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและอํานวยความสะดวกให้
เด็กและเยาวชนที่มีข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติหรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จํากัดพ้ืนที่อยู่อาศัย 
สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็น
ครั้งคราวยกเว้นผู้หนีภัยจากการสู้รบ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตออกนอก

เขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลไม่มี
สัญชาติไทยซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นชนกลุ่มน้อยและไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้จัดทําทะเบียน

ประวัติและบัตรประจําตัวไว้แล้ว รวม ๑๕ กลุ่ม คือ อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ ไทยลื้อ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓๑ ง/หน้า ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 



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 
 
 

เวียดนามอพยพ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย จีนฮ่ออิสระ เนปาลอพยพ 
บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง ม้งในที่พักสงฆ์ถ้ํากระบอก อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผู้
อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ลาวอพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจากจังหวัด
เกาะกง กัมพูชา ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ที่ประสงค์จะเข้าเรียน
ในสถานศึกษา 

(๒) นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยตาม (๑) 
รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียน
ประวัติและบัตรประจําตัว ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสถานศึกษา 

“เขตควบคุม” หมายความว่า อาณาบริเวณที่กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้อยู่
อาศัยตามระเบียบ ประกาศและคําสั่ง ซึ่งเป็นไปตามบัญชีเขตควบคุมท้ายระเบียบนี้ รวมถึงท้องที่
อําเภอ จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่ได้สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 

“ทะเบียนประวัติ” หมายความว่า เอกสารทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนจัดทําขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร สําหรับบันทึกรายการบุคคลของคนไม่มีสัญชาติไทยหรือ
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน เช่น ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๓) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทร.๓๘ ข) เป็นต้น 

“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดที่เป็นเขตควบคุมตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
“อํ า เภอ” หมายความว่ า  อํ า เภอและกิ่ งอํ า เภอที่ เป็น เขตควบคุมตามที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 

วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

“หลักฐานทางการศึกษา” หมายความว่า เอกสารอันเป็นหลักฐานทางการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําช้ัน 
บัญชีเรียกช่ือ ใบส่งตัวนักเรียน นักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง
การเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

“หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา” หมายความว่า หนังสือ
ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาออกให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงว่าบุคคลน้ันได้เป็นนักเรียน นักศึกษา
ของสถานศึกษาดังกล่าวจริง โดยระบุระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรไว้ด้วย 

 
ข้อ ๕  การขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวของนักเรียน นักศึกษา

ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการ

ปกครองโดยยื่นคําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

(๒) กรณีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยย่ืนคําขอ
ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ผู้ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนา 
และให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณาต่อไป 

(ข) กรณีออกนอกเขตอําเภอหรือกิ ่งอําเภอ ให้ขออนุญาตต่อนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ โดยย่ืนคําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ทําการปกครอง
อําเภอหรือกิ่งอําเภอที่ผู้ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนา 

 
ข้อ ๖  ในการขออนุญาตออกนอกเขตควบคุม ให้ผู้ย่ืนคําขอแจ้งสถานที่ที่ประสงค์จะ

เดินทางไปศึกษา ช่ือสถานศึกษา ช่ือหลักสูตร ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาที่ขออนุญาต 
และสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นคําขอ
ประกอบด้วย สําเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัว หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของสถานศึกษา รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป และหลักฐานอื่น ๆ 

ในการขออนุญาตออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดให้ผู้ย่ืนคําขอย่ืนขอ
อนุญาตก่อนกําหนดวันเดินทางไม่น้อยกว่าสิบวันทําการ 

ในการขออนุญาตออกนอกเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอให้ผู้ย่ืนคําขอยื่นขออนุญาตก่อน
กําหนดวันเดินทางไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ 

 
ข้อ ๗  ระยะเวลาในการอนุญาต ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่า

ราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ แล้วแต่กรณี โดยให้
พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้นั้นศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาในการเดินทางไปและเดินทางกลับ 
เป็นสําคัญ 

กรณีจําเป็นและมีเหตุผลพิเศษ เช่น กรณีขอออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด 
อําเภอหรือกิ่งอําเภอเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้นั้นศึกษาตามหลักสูตรให้อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา ก่ิงอําเภอ แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็น
รายกรณีไป 

การอนุญาตออกนอกเขตควบคุมนอกเหนือจากตามบัญชีเขตควบคุมท้ายระเบียบนี้ 
ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ในการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ออกนอกเขตควบคุมช่ัวคราวตามระเบียบนี้ให้
หมายความรวมถึง การอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมเพื่อไปยังเขตท้องที่ อ่ืนอันเป็นท้องที่ที่
สถานศึกษาได้กําหนดให้เป็นท้องที่ที่นักเรียน นักศึกษา ต้องดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนด 

 
ข้อ ๘  เมื่อได้อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ออกนอกเขตควบคุมช่ัวคราว ให้ออก

หนังสืออนุญาตตามแบบท้ายระเบียบนี้ให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น และให้จัดทําสมุดบันทึกควบคุมการ
อนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมตามแบบท้ายระเบียบนี้ไว้ด้วย โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู่
ของผู้ได้รับอนุญาต สถานศึกษา ระยะเวลาที่อนุญาต สถานที่ที่เดินทางไปศึกษา สถานที่ที่พักอาศัย
ระหว่างศึกษาและช่องหมายเหตุสําหรับให้ผู้ได้รับอนุญาตลงช่ือ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อเดินทาง
กลับมารายงานตัว 



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 
 
 

เมื่อได้รับรายงานตัวจากผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมแล้วให้จัดทําสมุด
บันทึกควบคุมการรายงานตัวตามแบบท้ายระเบียบไว้ด้วย โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู่ของผู้
ได้รับอนุญาต สถานศึกษา ระยะเวลาที่อนุญาต สถานที่ที่เดินทางไปศึกษา สถานที่ที่พักอาศัยระหว่าง
ศึกษา กําหนดวันรายงานตัว และช่องหมายเหตุสําหรับให้ผู้ที่มารายงานตัวลงชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 

 
ข้อ ๙  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุม ต้องนําหนังสืออนุญาตและบัตร

ประจําตัวพกพาติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทางออกนอกเขต และเมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พัก
อาศัยอยู่ระหว่างการศึกษา ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมไปรายงานตัวดังนี้ 

(๑) กรณีที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ไปรายงานตัว
ต่ออธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งผู้บัญชาการ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทราบ 

(๒) กรณีที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ในจังหวัดอ่ืน ให้ไปรายงานตัวต่อ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอแจ้งหัวหน้าสถานีตํารวจในท้องที่นั้นทราบ แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมเกินกว่าหนึ่งปี ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตออก
นอกเขตควบคุมไปรายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทุกหกเดือน นับแต่วันรายงานตัวครั้งแรก โดยให้อธิบดี
กรมการปกครอง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอแจ้งผู้ บัญชาการ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือหัวหน้าสถานีตํารวจในท้องที่ทราบ 
แล้วแต่กรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต
กลับไปรายงานตัวยังท้องที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ย่ืนคําขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมไว้ 

หากมีเหตุจําเป็นอันเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา ให้ผู้มีอํานาจในการอนุญาตออกนอก
เขตควบคุมตามข้อ ๑๐ สามารถขยายระยะเวลาได้ตามสมควรแก่กรณี 

 
ข้อ ๑๐  เมื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุม มีความประสงค์เปลี่ยนแปลง

สถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิม อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการปกครอง โดยย่ืนคําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(๒) กรณีท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิมอยู่ในจังหวัดอ่ืน 
(ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัดให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยย่ืนคําขอ

ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอหรือที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอที่ผู้ย่ืนคําขอได้พัก
อาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิม และให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเสนอ
ความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป 

(ข) กรณีออกนอกเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอให้ขออนุญาตต่อนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ โดยย่ืนคําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ ณ ที่ทําการปกครอง
อําเภอหรือกิ่งอําเภอที่ผู้ย่ืนคําขอได้พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 
 

ในการขออนุญาตตามวรรคหนึ่ ง  ให้ผู้ ย่ืนคําขอแนบเอกสารการยื่นคําขอ 
ประกอบด้วย สําเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัว หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของสถานศึกษา รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป และหนังสืออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ออก
นอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา 

เมื่อท้องที่ใดได้อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่าง
การศึกษา ให้ออกหนังสืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตนั้น เพื่อให้ผู้นั้นนําไปแจ้งท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่ทราบ 
และให้ท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาเดิมแจ้งท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัย
อยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่รวมถึงผู้อนุญาตเดิมทราบ  ทั้งนี้ เมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พัก
อาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมไปรายงานตัวตามข้อ ๙ 

 
ข้อ ๑๑  กรณีนักเรียน นักศึกษา ได้เดินทางออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือไม่ไปรายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อไปถึงท้องที่อันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่าง
การศึกษา หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ระหว่างการศึกษาแห่งใหม่ หรือเมื่อกลับถึงเขต
ควบคุมภายในกําหนดเวลา แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นผู้ออกนอกเขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
มีความผิดตามกฎหมาย 

 
ข้อ ๑๒  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัย

ตีความการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. บัญชีเขตควบคุมท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. คําขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว (คําขอออกนอกเขต
กรุงเทพฯ) 

๓. คําขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว (คําขอออกนอกเขตจังหวัด) 
๔. คําขออนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว (คําขอออกนอกเขตอําเภอ) 
๕. หนังสืออนุญาตให้นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขต

ควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา 
๖. แบบบันทึกควบคุมการอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวของ

นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย 
๗. แบบบันทึกควบคุมการรายงานตัวของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลไม่มี

สัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว 
๘. คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา 
๙. หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักอาศัยระหว่างศึกษาของนักเรียน

นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 
นันท์นภัสร์/ตรวจ 

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
 
 


