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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก 

ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม 
 

 

เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เร่ือง  ยุทธศาสตร์
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ  ที่ให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศไทย  กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ 
เป็นเวลานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้  โดยให้กําหนดสถานะแก่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นเวลานานและมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร  และกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณากําหนดสถานะของทางราชการ  เก่ียวกับสิทธิในการเดินทาง  โดยให้พิจารณา
กําหนดเขตพื้นที่ควบคุมเป็นระดับจังหวัด  การกําหนดเขตพื้นที่และการเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  และสนับสนุนการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ   
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวบางจําพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามประกาศน้ี  หมายถึง  คนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่เข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักร  ก่อนวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยที่ไม่ได้
สัญชาติไทย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย  ที่มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  และได้รับ 
การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว  ดังนี้ 

 (ก) เวียดนามอพยพ 
 (ข) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา 
 (ค) อดีตทหารจีนคณะชาติ 
 (ง) จีนฮ่ออพยพพลเรือน 
 (จ) ไทยลื้อ   
 (ฉ) จีนฮ่ออิสระ   
 (ช) ชาวเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง 
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 (ซ) เนปาลอพยพ 
 (ฌ) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า   
 (ญ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า   
 (ฎ) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย 
 (ฏ) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง  กัมพูชา   
 (ฐ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา   
 (ฑ) ลาวอพยพ 
 (ฒ) ชาวลาวภูเขาอพยพ 
 (ณ) ม้งถ้ํากระบอก 
 ทั้งนี้  โดยมีรายละเอียดของกลุ่มคนต่างด้าวตามบัญชีท้ายประกาศ 
(๒) กลุ่มชาวมอแกนท่ีประสบภัยสึนามิที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคล  
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๓) คนต่างด้าวที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียนตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ดังนี้ 

 (ก) ประเภทกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน  ที่มีหรือไม่มี
ความเก่ียวพันกับผู้ที่ได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสํารวจ 

 (ข) ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้ว  
แต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย   

 (ค) ประเภทกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า 
 (ง) ประเภทกลุ่มบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 
(๔) คนต่างด้าวที่ได้รับการสํารวจเพื่อจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการใด ๆ  ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ “เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว”  หมายถึง  กรุงเทพมหานคร  หรือ  จังหวัด  อันเป็นพื้นที่  
ที่ได้ดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวของคนต่างด้าวตามข้อ  ๑  และตามบัญชี  
เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว  และให้มีการรายงานตัวเพื่อการควบคุม
ตรวจสอบตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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เม่ือมีเหตุจําเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  เป็นพยานศาล  ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน  มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล  หรือเหตุจําเป็นอื่น  คนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวได้
โดยยื่นคําขอออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวต่อผู้มีอํานาจ  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน
และไม่อาจรอการขออนุญาตได้ให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้  แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีอํานาจทราบโดยด่วน 

การอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวนอกเหนือข้างต้น  ต้องได้รับอนุญาตจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลําเนาเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี  ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ  กฎหมาย  หรือตามนโยบายที่ทางราชการกําหนด 

ข้อ ๕ คนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวได้  เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายอําเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิลําเนาในกรณีออกนอกพื้นที่จังหวัด 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง  กรณีออกนอกเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรณีออกนอกราชอาณาจักรและให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ ให้สิทธิอาศัยในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  

ได้เป็นการชั่วคราวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่  ความผิดซึ่งได้กระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(๒) คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  (๔)  มิได้ผ่านกระบวนการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว  

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคล 
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือ 

(๓)  เดินทางไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด 
เม่ือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะราย  

ให้คนต่างด้าวผู้นั้นส่งคืนหลักฐานแสดงตนหรือหนังสืออนุญาตต่อผู้มีอํานาจในเขตท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้น  
มีภูมิลําเนาหรือได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว  และให้ผู้มีอํานาจแจ้งนายทะเบียน
แห่งท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นมีภูมิลําเนาเพื่อจําหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  หรือแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีที่หน่วยงานด้านความม่ันคง  หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยรายงานว่า  คนต่างด้าว
ดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า  
เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข  หรือความปลอดภัยของประชาชน  
หรือความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 

(๒) ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามแนวทางท้ายประกาศ 
(๓) ไม่มารายงานตัวตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศน้ี  และให้มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

บญัชคีนตา่งดา้วซ่ึงเปน็ชนกลุ่มน้อยตามขอ้ ๑  
 

เขตพ้ืนที่ควบคุมของคนต่างด้าวบางจําพวกท่ีได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไว้แล้ว 
ดังน้ี 

(๑) คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ที่มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และได้รับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว โดยมีรายละเอียดของกลุ่มคนต่างด้าว 

(ก) เวียดนามอพยพ อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตท่ีพักอาศัยคนญวนอพยพ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2537  
โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 14 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดนครพนม 
 ๒) จังหวัดบึงกาฬ 
 ๓) จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๔) จังหวัดพัทลุง 
 ๕) จังหวัดมุกดาหาร 
 ๖) จังหวัดยโสธร 
 ๗) จังหวัดสกลนคร 
 ๘) จังหวัดสระแก้ว 
 ๙) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑๐) จังหวัดหนองคาย 
 ๑๑) จังหวัดหนองบัวลําภู 
 1๒) จังหวัดอุดรธานี 
 1๓) จังหวัดอํานาจเจริญ 
 1๔) จังหวัดอุบลราชธานี 
 (ข) อดีตโจรคอมมิวนิสต์มาลายา อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  
พ.ศ. 2533 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดนราธิวาส 
 ๒) จังหวัดยะลา 
 ๓) จังหวัดสงขลา 
 (ค) อดีตทหารจีนคณะชาติ อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียน
และการควบคุมอดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 
3 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดเชียงราย 
 ๒) จังหวัดเชียงใหม ่
 ๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 (ง) จีนฮ่ออพยพพลเรือน อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๑๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุม
อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัดตามข้อ (ค) 
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 (จ) ไทยลื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนมาก ที่ มท 0204/ว 83 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุมอดีตทหารจีนคณะชาติ
และจีนฮ่ออพยพ พ.ศ. 2528 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดเชียงราย 
 ๒) จังหวัดเชียงใหม ่
 ๓) จังหวัดพะเยา 
 (ฉ) จีนฮ่ออิสระ อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุมจีนฮ่ออิสระ พ.ศ. 2533 โดยกําหนดเขต
พ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 5 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดเชียงราย 

 ๒) จังหวัดเชียงใหม ่
 ๓) จังหวัดตาก 
 ๔) จังหวัดพะเยา 
 ๕) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 (ช) ชาวเขาหรือบุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูง อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 3408 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2543 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 20 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดกาญจนบุร ี
 ๒) จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๓) จังหวัดเชียงราย 
 ๔) จังหวัดเชียงใหม ่
 ๕) จังหวัดตาก 
 ๖) จังหวัดน่าน 
 ๗) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๘) จังหวัดพิษณุโลก 
 ๙) จังหวัดเพชรบุรี 
 ๑๐) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑๑) จังหวัดแพร่ 
 ๑๒) จังหวัดพะเยา 
 ๑๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๑๔) จังหวัดราชบุรี 
 ๑๕) จังหวัดลําปาง 
 ๑๖) จังหวัดลําพูน 
 17) จังหวัดเลย 
 ๑๘) จังหวัดสุโขทัย 
 ๑๙) จังหวัดสพุรรณบุรี 
 ๒๐) จังหวัดอุทัยธานี 
 (ซ) เนปาลอพยพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202/694 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2529 
 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
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 (ฌ) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําทะเบียนและ
บัตรประจําตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า พ.ศ. 2522 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 9 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒) จังหวัดชุมพร 
 ๓) จังหวัดเชียงราย 
 ๔) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๕) จังหวัดตาก 
 ๖) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๗) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๘) จังหวัดระนอง 
 ๙) จังหวัดราชบุรี 
 (ญ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับและกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยกําหนดเขต
พ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวในจังหวัดตามข้อ (ฌ) 
 (ฎ) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเช้ือสายไทย อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 4 จังหวัด ได้แก่ 
 1) จังหวัดชุมพร 
 2) จังหวัดตาก 
 ๓) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4) จังหวัดระนอง 
 (ฏ) ผู้อพยพเช้ือสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2552 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ จังหวัดตราด 
 (ฐ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1๐ มกราคม 
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยกําหนด
เขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ จังหวัดตราด 
 (ฑ) ลาวอพยพ อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1๐ มกราคม พ.ศ. 2549 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่
ควบคุมคนต่างด้าว 10 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดเชียงราย 
 2) จังหวัดนครพนม 
 3) จังหวัดน่าน 
 ๔) จังหวัดบึงกาฬ 
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 ๕) จังหวัดพะเยา 
 ๖) จังหวัดมุกดาหาร 
 ๗) จังหวัดเลย 
 ๘) จังหวัดหนองคาย 
 ๙) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๑๐) จังหวัดอุบลราชธานี 
 (ฒ) ชาวลาวภูเขาอพยพ อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม                
พ.ศ. 2534 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 3 จังหวัด ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดน่าน 
 ๒) จังหวัดพะเยา 
 ๓) จังหวัดเลย 
 (ณ) ม้งถ้ํากระบอก อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 3408 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่
ควบคุมคนต่างด้าวในจังหวัดตามข้อ (ช) 
 (๒) กลุ่มชาวมอแกนที่ประสบภัยสึนามิ ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร
ประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียน
สําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ 
 ๑) จังหวัดกระบ่ี 
 ๒) จังหวัดตรัง 
 ๓) จังหวัดพังงา 
 ๔) จังหวัดภูเก็ต 
 ๕) จังหวัดระนอง 
 ๖) จังหวัดสตูล  
 (๓) กลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร
ประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลขประจําตัว 0-xxxx-89xxx-xx-x) ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง           
ว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอํานาจ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1๐ มกราคม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่
ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว ได้แก่ เขตท้องที่จังหวัดที่ได้
จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
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แนวทางการขออนญุาตออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม 
 

การออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ราชอาณาจักรเป็น            
การช่ัวคราวให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การยื่นคําขอ 
 (๑) ในเขตท้องที่จังหวัด ให้ย่ืนคําขอต่อนายอําเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิลําเนา 
 (๒) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
กรมการปกครอง  
 การย่ืนคําขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ตาม (๑) หรือ (๒) ต้องมาย่ืนก่อนวันที่จะออกนอก
พื้นที่อย่างน้อย 3 วันทําการในเวลาราชการตามแบบที่กําหนด และแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
พร้อมแสดงหลักฐานที่เก่ียวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือใช้ประกอบการอนุญาต 
 ในกรณีการย่ืนคําขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรและให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก
ให้ย่ืนคําขอต่อบุคคลตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี แล้วเสนอคําขอตามขั้นตอนราชการ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันรับคําขอ 

 2. การอนญุาตให้ออกนอกเขต 
 (1) กรณเีมื่อมเีหตุจําเป็นต้องออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือการรักษาพยาบาล หรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน จะอนุญาตให้ออกนอกพ้ืนที่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
 กรณีขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวเกิน 15 วัน ให้นายอําเภอที่ผู้ขออนุญาต                
มีภูมิลําเนาในเขตท้องที่จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ส่วนในกรณีเพ่ือการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็น
ของแพทย์ที่ทําการรักษา 
 (2) กรณีออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวเพ่ือไปทํางาน ระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่
ในดุลพินิจของนายอําเภอที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิลําเนาในเขตท้องที่จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
กรมการปกครอง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้น้ันได้รับอนุญาตให้ทํางาน
จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (พิจารณาจากประเภทของการทํางานและฐานะการดํารงชีพของผู้ขอ
เป็นสําคัญ) 
 (3) การอนุญาตออกนอกเขตควบคุมคนต่างด้าวนอกเหนือ (1) และ (2) ให้เสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 (4) กรณีระยะเวลาการขออนุญาตสิ้นสุด หากประสงค์จะอาศัยอยู่ต่อเน่ืองด้วยเหตุจําเป็น 
ให้ขออนุญาตต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่หรือผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
กรมการปกครอง กรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี อนุญาตได้ครั้งเดียวและไม่เกิน 15 วัน  
 สําหรับการขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวเป็นการช่ัวคราวเพ่ือเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอก
เขตควบคุมเป็นการช่ัวคราวเพ่ือเข้าเรียนในสถานศึกษา 
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3. การรายงานตัว 
 (1) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกิน 7 วัน ให้ไปรายงานตัวภายใน                 
48 ช่ัวโมง นับต้ังแต่ที่เดินทางไปถึง ต่อผู้มีอํานาจดังต่อไปน้ี 
 (ก) จังหวัดอ่ืนให้รายงานตัวต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่ 
 (ข) กรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวต่อผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
กรมการปกครอง 
 (2) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวเกิน 6 เดือน ให้รายงานตัว
ต่อผู้มีอํานาจตาม (1) ทุก 6 เดือน 
 (3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวให้กลับไปรายงานตัวต่อ
ผู้มีอํานาจที่ออกหนังสืออนุญาตภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 

สําหรับการรายงานตัวของผู้ที่ขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวเป็นการช่ัวคราว
เพ่ือเข้าเรียนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็นการช่ัวคราวเพ่ือเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 4. ข้อกาํหนดในการอนญุาต 
 คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี อาจเป็น
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
 5. คําขอและหนังสืออนญุาต 
 (1) คําขอและหนังสืออนุญาตอาจดําเนินการด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมดา หรือบันทึกรายการ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 (2) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการได้ ให้ดําเนินการด้วยการพิมพ์หนังสือ
ธรรมดาให้กับผู้ขออนุญาตโดยอนุโลม และให้ดําเนินการบันทึกรายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายหลัง ทันทีที่
สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําขออนญุาตออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุมคนต่างดา้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ทีค่วบคุมและการอนญุาตใหอ้อกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุมของคนต่างด้าวบางจําพวก                 
ทีเ่ข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เลขที่ .........../(พ.ศ.).........      เขียนที่................................................... 

      วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .... 
เรียน ......................................................... 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................ช่ือสกุล....................................................อายุ..........ปี 
บัตรประจําตัวเลขที่..............................................................ออกให้ ณ ...............................................................
เมื่อ ......................... วันหมดอายุ................................อยู่บ้านเลขที่....................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด/กรุงเทพฯ......................................... หมายเลขโทรศัพท์........................ 
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว จังหวัด/กรุงเทพมหานคร.............................................
ที่พักอาศัยเป็นการช่ัวคราว ไปยัง.....................................เพ่ือ.......................................มีกําหนด...วัน ต้ังแต่วันที่
....เดือน...........พ.ศ. ....  ถึงวันที่.....เดือน........... พ.ศ. .... โดยพักอาศัยอยู่ที่ ....................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................กรณีไปทํางาน ช่ือสถานที่ทํางาน............................ต้ังอยู่ที่................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามประกาศ
เก่ียวกับการอนุญาตอย่างเคร่งครัด 

      ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงช่ือ)......................................... 
          (.............................................) 
           ผู้ขออนุญาต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
  อนุญาต 
  ไม่อนุญาต 
  ควรส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย 
  อ่ืน ๆ ........................................................................................................................... 

     (ลงช่ือ)....................................................... 
      (.................................................) 
     วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

ความเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

     (ลงช่ือ)............................................................... 
      (.........................................................) 
            ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
         วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ........ 
 



 
 
 
 

 
หนังสืออนญุาตออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุมคนต่างดา้ว จังหวัด/กรุงเทพมหานคร                             

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ทีค่วบคุมและการอนญุาตใหค้นต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม  ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที่ .........../................... 
       วันที่........เดือน..........................พ.ศ. .......... 

 อนุญาตให้.............................................................อายุ......ปี กลุ่มสัญชาติ/ชาติพันธ์ุ...............................              
หมายเลขประจําตัว.............................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.......ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต...................
จังหวัด/กรุงเทพฯ................................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...................................  
 เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว จังหวัด/กรุงเทพฯ............................. เป็นการช่ัวคราว 
ไปยัง.......................................เพ่ือ.....................................................ต้ังแต่วันที่........เดือน...............พ.ศ. ...........                 
ถึงวันที่........เดือน...............พ.ศ...... รวมระยะเวลา.......วัน........เดือน.......ปี โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่............... 
หมู่ที่.......ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................จังหวัด/กรุงเทพฯ...................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ...................................... 

โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขท้ายหนังสือน้ีอย่างเคร่งครัด 

  ออกให้ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ........ 

    (ลงช่ือ).....................................................(ผู้อนุญาต) 
     (...............................................) 
    ตําแหน่ง..................................................... 
    (ประทับตราประจําตําแหน่งกรณีออกนอกเขตจังหวัด) 

 
ลงช่ือ.................................................. 
 (ผู้ได้รับอนุญาต) 
 
 
 

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา 
หน่วยงาน.................................... 
โทร/โทรสาร................................ 

เง่ือนไข 

(๑) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินเจ็ดวัน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจ ดังต่อไปน้ี ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับต้ังแต่วันที่เดินทางไปถึง 

(ก) จังหวัดอื่นให้รายงานตัวต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัย 

(ข) กรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวต่อผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 

(๒) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินหกเดือน ให้รายงานตัวต่อผู้มอีํานาจตาม (๑) ทุกหกเดือน 

(๓) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพืน้ที่ควบคุมคนต่างด้าวให้กลับไปรายงานตัวต่อผูม้ีอาํนาจที่ออกหนังสอือนุญาต ภายในสามวันนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการอนุญาต 

(๔) คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี อาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

รูปถ่ายจาก
ฐานข้อมลู 

ทะเบียน 



  
 
 
 
 

หนังสืออนญุาตออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุมคนต่างดา้ว จังหวัด/กรุงเทพมหานคร                                 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ทีค่วบคุมและการอนญุาตใหค้นต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม  ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ที่ .........../................... 
       วันที่........เดือน..........................พ.ศ. .......... 

 อนุญาตให้............................................................ อายุ......ปี กลุ่มสัญชาติ/ชาติพันธ์ุ............................... 
หมายเลขประจําตัว..............................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.......ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต..................
จังหวัด/กรุงเทพฯ.......................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................ 

เดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว จังหวัด/กรุงเทพฯ..............เป็นการช่ัวคราว เพ่ือไป
ทํางาน ณ (ช่ือสถานที่ทํางาน) ต้ังอยู่เลขที่.............................................................................หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ.......................ต้ังแต่วันที่........เดือน............พ.ศ.....ถึงวันที่.......เดือน..............พ.ศ......รวมระยะเวลา.....วัน
.......เดือน.......ปี โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่.......ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.......................
จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................... 

โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขท้ายหนังสือน้ีอย่างเคร่งครัด 

  ออกให้ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ........ 

    (ลงช่ือ).....................................................(ผู้อนุญาต) 
     (...............................................) 
    ตําแหน่ง..................................................... 
    (ประทับตราประจําตําแหน่งกรณีออกนอกเขตจังหวัด) 

 

ลงช่ือ.................................................. 
 (ผู้ได้รับอนุญาต) 
 
 
 

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา 
หน่วยงาน............................... 
โทร/โทรสาร................................ 

เง่ือนไข 

(๑) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินเจ็ดวัน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจ ดังต่อไปน้ี ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับต้ังแต่วันที่เดินทางไปถึง 

(ก) จังหวัดอื่นให้รายงานตัวต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัย 

(ข) กรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวต่อผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 

(๒) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวเกินหกเดือน ให้รายงานตัวต่อผู้มอีํานาจตาม (๑) ทุกหกเดือน 

(๓) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพืน้ที่ควบคุมคนต่างด้าวให้กลับไปรายงานตัวต่อผูม้ีอาํนาจที่ออกหนังสอือนุญาต ภายในสามวันนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการอนุญาต 

(๔) คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าวโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี อาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

รูปถ่ายจาก
ฐานข้อมลู 

ทะเบียน 



 
คําขออนญุาตอาศัยอยู่ต่อเนือ่งด้วยเหตุจําเป็นเขตพืน้ทีค่วบคุมคนตา่งดา้ว จังหวัด/กรงุเทพมหานคร  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ที่ควบคุมและการอนญุาตใหค้นตา่งด้าว                  

บางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเปน็การชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม  
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ที่ .........../...................      เขียนที่................................................... 

                           วันที่............เดือน.......................พ.ศ...... 
เรียน ......................................................... 
 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................ช่ือสกุล..........................อายุ..........ปี                
บัตรประจําตัวเลขที่...................................... ได้รับอนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว ตามหนังสือ
อนุญาตเลขที่........../............ออกให้ ณ ............................... เพ่ือมา.....................................................................                 
ต้ังอยู่เลขที่............................................................... ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต............................
จังหวัด/กรุงเทพฯ........................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..........................ต้ังแต่วันที่........เดือน............พ.ศ. ....
ถึงวันที่.......เดือน..............พ.ศ...... น้ัน 

ข้าพเจ้ามีความจําเป็นต้องอาศัยอยู่ต่อ เน่ืองจาก ...................................................................... 

ต้ังแต่วันที่.......เดือน......................พ.ศ...... ถึงวันที่.......เดือน...........................พ.ศ..... รวมระยะเวลา ....... วัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต       

ขอแสดงความนับถือ 

 

     (ลงช่ือ)......................................... 
          (.............................................) 
           ผู้ขออนุญาต 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
  อนุญาต 
  ไม่อนุญาต เน่ืองจาก ................................................................................................... 
 
 (ลงช่ือ).......................................................... 

(.........................................................) 
                             นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
             วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....... 
 
 
 



 
 
 

 
 

หนังสืออนญุาตให้อาศัยอยู่ตอ่เนื่องด้วยเหตุจําเปน็เขตพืน้ที่ควบคุมคนต่างด้าวจังหวัด/กรงุเทพมหานคร 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ที่ควบคุมและการอนญุาตใหค้นตา่งด้าว                    

บางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเปน็การชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม 
 ลงวันที ่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ที่ .........../................... 
             วันที่........เดือน..........................พ.ศ. .......... 
 

อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว...........................................ช่ือสกุล..........................อายุ..........ปี                
บัตรประจําตัวเลขที่......................................................ตามหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว 
เลขที่ ........../..........ออกให้ ณ ............................... เพ่ือมา....................................................... ต้ังอยู่เลขที่.........
ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต.......................จังหวัด/กรุงเทพฯ..............................หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ.............................สามารถอาศัยอยู่ต่อในเขตพ้ืนที่ควบคุมคนต่างด้าว จังหวัด/กรุงเทพฯ...................... ได้ 
ต้ังแต่วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ...... ถึงวันที่........ เดือน..............พ.ศ........ รวมระยะเวลา .......วัน  

ทั้งน้ี เมื่อระยะเวลาท่ีขออนุญาตสิ้นสุดลง ใหก้ลับไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจออกหนังสืออนุญาต ณ ภูมลิาํเนา 

  ออกให้ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ........ 

 

    (ลงช่ือ).....................................................(ผู้อนุญาต) 
     (...............................................) 
    ตําแหน่ง..................................................... 
                (ประทับตราประจําตําแหน่ง) 

 
ลงช่ือ.................................................. 
 (ผู้ได้รับอนุญาต) 
 
 
 

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา 
 
หน่วยงาน.................................... 
โทร/โทรสาร................................ 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายจาก
ฐานข้อมลู 

ทะเบียน 



 
 

 

 
 
 

แบบรับรายงานตัวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุคนต่างดา้ว จังหวัด/กรุงเทพมหานคร                               
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพืน้ที่ควบคุมและการอนญุาตใหค้นตา่งด้าว             

บางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเปน็การชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคุม 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

  

ช่ือ..................................................นามสกุล..........................................เลขประจําตัว  

ได้มารายงานตัวต่อนายอําเภอ.............................../ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
เมื่อวันที่.......เดือน.............พ.ศ. .......... 

O มารายงานตัวปกติ            O ไม่ปกต ิเนื่องจาก 

 O มารายงานตัวล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

                         O ไม่ใช่กรณีมาทํางานหรือกรณีจําเป็นอย่างอ่ืน 

 O อ่ืนๆ ............................................................................................................. 

 

 

O ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขต ไม่เกิน ๖ เดือน  

O ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขต เกิน 6 เดือนขึ้นไป 

O มารายงานตัว ครั้งที่     (รายงานตัวครั้งต่อไปภายในวันที่......เดือน.......................พ.ศ.......)  

 

(ลงช่ือ)............................................... 
        (.........................................) 

ตําแหน่ง...................................................... 
         ผู้รับรายงานตัว 

เลขที่รับรายงานตัว 


