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ก. การตรวจบุคคลและ

พาหนะเขาออกราชอาณาจักร
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การตรวจคนโดยสารที่เดินทาง

เขา-ออกโดยพาหนะทางอากาศ
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๔

การตรวจคนโดยสารขาเขา

เอกสารประกอบการตรวจ

๑. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสอืเดินทาง
๒. บัตรขาเขา – ขาออก (บัตร ตม.๖)
๓. บัตรข้ึนเครื่องบิน (Boarding Pass
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๕

หลักการท่ัวไปในการตรวจบุคคลเขาราชอาณาจักร

๑. หลักท่ัวไปในการตรวจบุคคลเขาราชอาณาจักร
๑.๑พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจบุคคลและพาหนะท้ังปวง ท่ีเดินทางเขามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักร
๑.๒ บุคคลหรือพาหนะท่ีเขามาในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจของพนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ี

ทําการดานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งตั้งอยูตามชองทางท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

๑.๓บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาจะโดยพาหนะใดหรือเดิน
เทา มีหนาท่ีตองยื่นรายการตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (บัตรขาเขาและบัตรขาออก (บัตร ตม.๖)
(Arrival/Departure Card)) ตอพนักงานเจาหนาท่ี พรอมกับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีของดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น

๑.๔ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาถูกตองครบถวน และแพทยตรวจคนเขาเมืองไดตรวจโรค
แลว ไมปรากฏมีโรคตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง พนักงานเจาหนาท่ีจะประทับตราตรวจอนุญาต
ตามประเภทการตรวจลงตราหรือยกเวนการตรวจลงตรา ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง และประทับตราลงในบัตรขาเขาดวย

๒ข้ันตอนท่ัวไปในการตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสารเดินทางเขาราชอาณาจักร
๒.๑ ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ

เดินทาง
๒.๒ตรวจเปรียบเทียบบุคคลกับหนาขอมูลบุคคลในหนังสือเดินทาง
๒.๓ ตรวจบัตร ตม.๖ ขาเขากรอกขอความถูกตองครบถวนหรือไม/บัตรโดยสาร (Boarding

Pass)
๒.๔ ตรวจสอบขอมูลบุคคลบัญชีเฝาดู
๒.๕ บันทึกขอมูลการเดินทางลงในระบบสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง
ก. ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

- พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑, ๑๘
- ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ บทท่ี ๖

ข. เอกสารประกอบ
- หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
- บัตร ตม.๖ ขาเขา-ขาออก
- บัตรโดยสาร (Boarding Pass)
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๖

หลักการท่ัวไปในการตรวจบุคคลเขาราชอาณาจักร
๓. กรณีตรวจพบคนไทยถือหนังสือเดินทาง ๒ เลมหรือหนังสือเดินทางเลมเกาหมดอายุและ

ไดทําหนังสือเดินทางเลมใหมมาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือหนังสือเดินทางหมดอายุให
ปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ กรณีคนไทยถือหนังสือเดินทาง ๒ เลม (ไทย-ตางประเทศ) ใหตรวจอนุญาต
ในหนังสือเดินทางสัญชาติท่ีใชเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพียงสัญชาติเดียว ตามหนังสือ สตม.ท่ี
๐๐๒๙.๑๔๒/๘๘๒ ลง ๒๖ ก.พ.๒๕๕๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตใหบุคคลเดินทางเขา-ออก
ราชอาณาจักร กรณีบุคคลถือหนังสือเดินทางรวมหรือถือหนังสือเดินทาง ๒ เลม

๓.๒ กรณีคนไทยหนังสือเดินทางเลมเกาหมดอายุและไดทําหนังสือเดินทางเลมใหมมาจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ ใหตรวจสอบวามีการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเม่ือใด
และใหตรวจอนุญาตในหนังสือเดินทางเลมใหม โดยใหหมายเหตุใตตราอนุญาตขาเขาวา เดินทางออกโดย
หนังสือเดินทางเลขท่ี..............ตราขาออกอยูเลมเดิม

๓.๓ กรณีหนังสือเดินทางไทยหมดอายุ ใหตรวจสอบเบื้องตนวาเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือไมโดย
ตรวจสอบจากบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และตรวจสอบยอนหลังวามีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามท่ี
ผูโดยสารแจงจริงหรือไม จึงทําการตรวจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดเหมือนผูโดยสารปกติ

๔. การตรวจผูโดยสารท่ีเปนคนภายใน
๔.๑ ใหตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง

และการตรวจลงตราประเภท Non – Quotaimmigrant Visaขณะเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
๔.๒ ใหตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญถ่ินท่ีอยู (CERTIFICATE OF RESIDENCE)และ

รายการสลักหลังแจงออกซึ่งมีอายุใชไดภายใน ๑ ป ใหประทับตรา “USED” พรอมกับประทับตราวันท่ีเดิน
ทางเขา ลงบนตรวจลงตรา Non – Quotaimmigrant Visa หากเปนตรวจลงตราประเภทใชไดครั้งเดียว (Single)
และใหประทับตราขาเขา ในหนังสือเดินทาง ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู และในบัตร ตม.๖ และใหหมายเหตุในชอง
VISACLASS วา “คนภายใน”

๕. ผูโดยสารมี Re-entry permit แตไมประสงคจะใช ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
แจงใหผูโดยสารทราบถึงผลอันจะเกิดข้ึนหากไดสละสิทธินั้น และเม่ือไดรับการยืนยันวาไมประสงคจะใช
ก็ใหหมายเหตุเปนภาษาอังกฤษเพ่ือใหเปนหลักฐานชัดแจงเขาใจตรงกันท้ัง ๒ ฝาย โดยใหหมายเหตุวา
“Do not use the re– entry no............. and right preservation” ไวใตตราประทับขาเขา, ในบัตร ตม.๖ ขาเขา
และใตตรา Re–entry permit นั้น และลงวันท่ีกํากับไวโดยใหผูโดยสารลงลายมือชื่อยืนยันไวเปนหลักฐาน
ตามหนังสือ สตม.ท่ี ๐๐๒๙.๒๑๑/๐๐๑๘๗ ลง ๑๖ ม.ค.๒๕๕๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับคํารอง Re–entry permit
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๗

การตรวจผูโดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย
ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ *กรณตีรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปคนไทยตรวจหนังสือเดินทางโดยเครื่อง
อัตโนมัต(ิAutomatic Channel) ไมตองประทับตราอนุญาต

๓. บันทึกขอมูล เพ่ือตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา (เลขบัตร

ตม.๖ และเท่ียวบิน)*

1.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.12 และ ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34

บทที่ 6 ขอ 8
3. กฎกระทรวง ฉบบัที่ 28 (2547)

ก.๑.1.1

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสอืเดินทาง
วันหมดอายบัุตรขาเขา(ตม.๖) และ

บัตรโดยสาร

1.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522ม.12(1)ม.18
2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (2547)

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน
กับหนังสือเดินทางหรือไม

๔.ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางและ
บัตร ตม.๖ขาเขา รวม ๒ ครั้ง

๕. คืนหนังสือเดินทาง

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8 และ ขอ 10



๘

**กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและดําเนินการ
ตามขั้นตอนในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป

การตรวจคนตางดาวท่ีมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร(คนภายใน)

ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ * กรณีไมมี Non-Quota และ/หรือสลักหลังแจงออกในใบสําคัญถิ่นท่ีอยูไมสมบูรณ ใหสงตัวไปฝายพิธีการเขา
เมืองเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป แตหากมีการสละถิ่นท่ีอยูแลวใหตรวจอนุญาตตามขั้นตอนปกติในการตรวจ
บุคคลคนตางดาว

คนตางดาวท่ีมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรไดลงทะเบียนตรวจหนังสอืเดินทางโดยเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Channel)
ไมตองประทับตราอนุญาตเชนเดียวกับผูถือหนังสือเดินทางไทยอิเล็กทรอนิกส ตามคําสั่ง สตม. ท่ี ๑๖๕/๒๕๕๘ ลง ๒๑
ก.ค.๒๕๕๘

๔.ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง
ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู บัตร ตม.๖ขาเขา (เขียนวา

“คนภายใน”ชองvisa class)รวม3ครั้ง 1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี 34บทท่ี 6

ขอ 8 และ ขอ 10
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๓. บันทึกขอมูลเดินทางเขา (เลขบัตร ตม.๖ และ
เท่ียวบิน) เพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชีเฝาดู และ

บันทึกขอมูล **

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.12(1)
ม.18, ม.47, ม.48 และ ม.50

2.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะท่ี ๓๔
บทท่ี ๑๔ และ ๑๕

3. หนังสือ สตม. ท่ี 0029.222/3094
ลง 29 มิ.ย.2552 การตรวจสอบเอกสาร

ของผูมีถิ่นท่ีอยูฯ
4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑฯ พ.ศ.2545

5. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (2547)๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน
กับหนังสือเดินทางหรือไม

๕. คืนหนังสือเดินทางและใบสําคัญถิ่นท่ีอยู

1.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลกัษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (2547)

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ รองรอยการแกไขทุกหนา ตองมี
Non-Quota และความสมบูรณของสลักหลัง

แจงออกในใบสําคัญถิ่นท่ีอยู(กรณีไมสละถิ่นท่ีอยู)*
ตรวจสอบรายละเอียดในบัตร ตม.6 ท่ีกรอกขอมูล

ตรงตามหนังสือเดินทาง

ก.๑.1.๒



๙

การตรวจคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหเขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร

ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตองหามใหปฏิเสธการเขาเมืองตาม ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๒๒

** เน่ืองจากคนตางดาวยื่นคํารองท่ีสถานทูตหรือกงสุลไทยในตางประเทศ เม่ือไดรับแจง
จาก สตม.วา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองไดอนุญาตใหเขามามีถิ่นท่ีอยูแลว จึงเดินทางเขา
ใหตรวจวาเปน IMMIGRANT VISA ท่ียังไมหมดอายุ แลวประทับตราใชแลวบนการตรวจลงตราน้ัน

***กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนท่ีเกี่ยวของตอไ

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับ
หนังสือเดินทางหรือไม ตรวจบุคคลตองหาม*

4. บันทึกขอมูล เพ่ือตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา***

5.ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง
บัตร ตม.๖ขาเขา

6. คืนหนังสือเดินทาง

1.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลกัษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8 และ ขอ 10

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ รองรอยการแกไขทุกหนา

รายละเอียดในบัตร ตม.6 ขาเขา และบัตรโดยสาร

๓. ตรวจสอบการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง**

๑. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒
ม.12(๑) และ ม.๑๘

๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๘ (๒๕๔๗)
3. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลกัษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8

ก.๑.1.3
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๑๐

การตรวจคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตองหามใหปฏิเสธการเขาเมืองตาม ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๒๒

** กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป

1. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑฯ พ.ศ.2545

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับ
หนังสือเดินทางหรือไมตรวจบุคคลตองหาม*

4. บันทึกขอมูล เพ่ือตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา**

5. ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางบัตร ตม.๖
และเขียนประเภทการตรวจลงตราในชอง visa class

เย็บบัตร ตม.6 ขาออกในหนังสือเดินทาง

6. คืนหนังสือเดินทาง

1.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลกัษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะท่ี 34

บทท่ี 6ขอ 8 และขอ 10

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ รองรอยการแกไขทุกหนา

รายละเอียดในบัตร ตม.6 ขาเขา และบัตรโดยสาร

๓. ตรวจสอบการตรวจลงตราและประทับตราใช
แลวสําหรับการตรวจลงตราท่ีใชไดครั้งเดียว (S)
หากใชไดมากกวาหนึ่งครั้งใหเขียน วันเดือนปท่ี
เดินทางเขาและครั้งท่ีใช หากการตรวจลงตรานั้น

ใชไดหลายครั้ง (M) หามทําสัญลักษณหรือ
ประทับตราใดๆ บนการตรวจลงตรานั้น

๑. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒
ม.12(๑) และ ม.๑๘

๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๘ (๒๕๔๗)

ก.๑.1.4
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๑๑

การตรวจคนตางดาวท่ีถือ Seaman’s Discharge Book

ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตองหามใหปฏิเสธการเขาเมืองตาม ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๒๒

** กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับ
หนังสือเดินทางหรือไมตรวจบุคคลตองหาม*

๓. บันทึกขอมูล เพ่ือตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา**

๔. ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางบัตร
ตม.๖ ขาเขา เขียนประเภทการตรวจลงตรา
ในชอง visa class เย็บบัตร ตม.6 ขาออก

ในหนังสือเดินทาง

1.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลกัษณะท่ี 34

บทท่ี 6 ขอ 8 และ ขอ 19

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะท่ี 34บทท่ี 6

ขอ 8, ขอ 10 และ ขอ 19

๕. คืนหนังสือเดินทางหรือ Seaman’s
Discharge Book

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
หรือSeaman’s Discharge Bookวันหมดอายุ

รองรอยการแกไขทุกหนา รายละเอียดในบัตร ตม.6
ขาเขา และเอกสารหลักฐานการประกันจาก

บริษัทเรือ หรือผูแทนฯ

๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ม.๑๒(๑)และ ม.๑๘
๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๘ (๒๕๔๗)

๓. คําสั่ง มท ท่ี ๑/๒๕๕๘ลง ๒๗พ.ย. ๒๕๕๘

ก.๑.1.5
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๑๒

หรือถือ C.I. หรือถือหนงัสอืเดินทางหมดอาย ุหรือถกูยกเลิก

หมายเหตปุ.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔ บทท่ี ๖ หมวด ๓ ขอ ๑๘.๕

ก.๑.1.6

๑.ตรวจสอบการมีสญัชาติไทย
- บตัรประชาชน
- สาํเนาทะเบียนบ้าน
- ข้อมลูจากทะเบียนราษฎร์
ในโปรแกรม Polis

- ตรวจสอบการเดินทางขาออก

IMMIGRATION BUREAU

๑.ตรวจสอบไมไ่ด้วา่เป็นคนมีสญัชาติไทย หรือไม่
เพราะไมม่เีอกสารแสดง หรือ ไมพ่บข้อมลูจากทะเบียน
ราษฎร์ ในโปรแกรม Polis

- ไมพ่บข้อมลูการเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร

๒.ตรวจสอบพบข้อมลู
การมีสญัชาติไทย

- มีข้อมลูการเดินทางออก
ตามช่องทางถกูต้อง

๒.กรณีผู้ ถือ C.I. ระบใุห้พิสจูน์สญัชาติ

๓. ตรวจอนญุาตให้เข้าราชอาณาจกัร
ได้เสมือนผู้ โดยสารปกติ

๓.สง่ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง



๑๓

๑.สอด E-passport เก็บข้อมลูบคุคล

ข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
Automatic Passport Control Channel

Automatic Channel

หมายเหตุ - กรณีไมเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู ประตูเปด
- กรณีเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดูประตูจะไมเปด เจาหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจพบบุคคลตาม
บัญชีเฝาดู
ระเบียบ/คําสั่ง๑. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยวลักษณะท่ี ๓๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๕๓
๒. หนังสือ บก.ตม.๒ ดวนท่ีสุด ท่ี๐๐๒๙.๓/๔๗๗๔ ลง ๑๘ พ.ค.๒๕๕๕
๓. คําสั่ง สตม.ท่ี ๑๖๕/๒๕๕๘ ลง ๒๑ ก.ค.๒๕๕๘
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๓. บนัทกึภาพ

๒. สแกนบตัรโดยสาร (Boarding Pass)

๕.
เสร็จแล้วประตจูะเปิดออก

๔. ( ) ตรวจสอบยืนยนัตวับคุคล

ก.๑.1.7



๑๔

วิธีการปฏิบัติกรณีตรวจพบบุคคลตองหาม

บคุคลต้องห้าม

IMMIGRATION BUREAU

ก.๑.1.8

๑ ปัจจยัจาก เอกสาร/ พฤติกรรม

เอกสาร/หนงัสอืเดินทางไมส่มบรูณ์
๑.๑ ไมม่ีหนงัสอืเดินทาง/เอกสารใช้แทน
หนงัสอืเดินทางหรือ ฉีก ขาด ลบ ขีด ฆา่ แก้ไข
๑.๒ หนงัสือเดินทางหมดอาย ุหรือ มีอายไุม่ครบ

๑.๓ หนงัสอืเดินทางไมไ่ด้รับการตรวจลงตรา
ม.๑๒(๑) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

มีพฤติกรรมตาม ม.๑๒(๒)–(๑๑)
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

๒ เป็นบคุคลตามบญัชีเฝ้าดู

๒.๑ หมายจบั ๒.๒ ต้องห้าม

๑.ตรวจสอบข้อมลูหมายจบัและ ๑.ทําบนัทกึนําสง่ควบคมุ
ตวัคนต้องห้าม สง่ฝ่ายพิธี

การเข้าเมือง

๑ ไมต้่องการตวั
ตรวจอนญุาตตาม

๒ ต้องการตวั
จบักมุ/ควบคมุ

***ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ทําบนัทกึนําสง่ควบคมุตวัคน
ต้องห้าม สง่ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง



๑๕

๑.ปฐมพยาบาลเบื้องตน
๒.ติดตอหนวยแพทย ทอท.

๓.เจาหนาที่สายการบนิดูแลผูโดยสาร

บตัร ตม.6

การตรวจผูโดยสารปวย

หมายเหต*ุ**กรณีผูโดยสารมีเอกสารครบถวนถูกตองสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๔๕ วินาที/คน

***ผูโดยสารปวย หากเดินทางมาจากประเทศเฝาระวัง ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ประเทศ
หรือเมืองท่ีเปนเขตติดเช้ือไวรัสฯ หรือประเทศท่ีจะตองผานการตรวจคัดกรองของแพทย ตม. HEALTH
CONTROL๔๕ ประเทศ ใหแจงแพทย ตม. ตรวจคัดกรองกอนตรวจอนุญาต

กรณีที่ ๑. ผูโดยสารชวยเหลือตัวเองได
หรือ นั่งรถเข็น (WHEEL CHAIR)

๒. การตรวจอนุญาตให ปฏิบัตติาม
หนังสือ บก.ตม.ทอช. ที่ ๐๐๒๙.๓/๐๘๕

ลง ๓๑ ม.ค.๒๕๕๑

กรณีท่ี ๒. ผูโดยสารไมสามารถชวยเหลือตัวเองได

๑. จัดชองตรวจ PRIORITY
อํานวยความสะดวก แยกชองตรวจอนุญาต

๒. ดําเนินการตรวจอนุญาต
ตามข้ันตอนการตรวจหนงัสือเดินทางปกติ

๓. คืนหนังสือเดินทาง

๑.เจาหนาที่สายการบนิรับผิดชอบ
ประสานแพทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
- แยกช่องตรวจอนญุาตให้
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๑๖

กรณีมีผูเสียชีวิตบนพาหนะทางอากาศ

ผูโดยสารท่ีเดินทางมากับพาหนะทางอากาศ ไดเสียชีวิตขณะท่ีกําลังเดินทาง เม่ือพาหนะนั้น
ขอลงจอดฉุกเฉินหรือเดินทางมาถึงทาอากาศยาน/หรือกอนถึงชองทางดานตรวจคนเขาเมืองผูนั้นจึงไมมีสภาพ
บุคคลตามกฎหมาย เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองไมมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจอนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนั้น ศพของผูเสียชีวิตจึงจะตองไดรับการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ศพมนุษย หรือ ชิ้นสวนมนุษย ภาษาอังกฤษท่ีใชในกฎอนามัยระหวางประเทศคือ Human
remains ไมวาจะเปนการสงศพมนุษยออกนอกราชอาณาจักร หรือนําศพมนุษยเขาราชอาณาจักร จะถือวาศพ
นั้นเปนสินคาประเภทหนึ่งเรียกวา Freight (สินคา) ผูมีอํานาจในการดําเนินการออกใบอนุญาตใหนําออกหรือ
นําเขาคือ หนวยงานศุลกากร โดยใชรหัสยอ HUM (ศพมนุษย:Human Remains) มีขอกําหนดในการสงมอบ
(INCOTERM ๑๙๙๐&๒๐๐๐) คือ สินคาตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจากสายการบิน (Special cargo) โดยมี
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก

๑. บริษัท ตัวแทนท่ีรับ-สงสินคา
๒. คลังสินคา (Cargo) ภายในทาอากาศยาน
๓. เจาของพาหนะ หรือสายการบิน
๔. ศุลกากร
๕. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ตํารวจทองท่ี (กรณี

ศพมนุษยมาจากพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบหรือมาจากพ้ืนท่ีปกติแตมีการรั่วซึมของสารคัดหลั่งจากศพ)
วิธีการปฏิบัติ เม่ือไดรับแจงจากเจาหนาวามีผูโดยสารเสียชีวิตบนพาหนะทางอากาศ ให

แนะนําเจาหนาท่ี/หรือญาติท่ีเดินทางมาดวยกัน ใหไปแจงความท่ีสถานีตํารวจทองท่ี เพ่ือทําการตรวจหาสาเหตุ
การเสียชีวิต ชันสูตรพลิกศพ และดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กรณีเดินทางมาถึงทาอากาศยานแลวเสียชีวิตกอนถึงชองทางดานตรวจคนเขาเมือง ให
ตรวจสอบวาผูเสียชีวิตเดินทางมากับพาหนะทางอากาศหรือสายการบินใด แลวแจงใหเจาหนาท่ีสายการบินนั้น
เปนผูรับผิดชอบในการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป

***เอกสารที่เกี่ยวของ กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
***ผูโดยสารเสียชีวิต หากเดินทางมาจากประเทศเฝาระวัง ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง
ประเทศหรือเมืองท่ีเปนเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสฯ หรือประเทศท่ีจะตองผานการตรวจคัดกรองของแพทย ตม.HEALTH
CONTROL๔๕ประเทศใหแจงแพทย ตม.
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๑๗

การตรวจพาหนะและ

คนประจําพาหนะขาเขา
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๑๘

การตรวจพาหนะและคนประจําพาหนะขาเขา

ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางอากาศตามมาตรา ๑๓ (๑) แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
บัญญัติใหไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง เฉพาะผูควบคุมพาหนะและ
คนประจําพาหนะซึ่งแวะเขามายังทา สถานี หรือทองท่ีในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจเอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาเปนผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ หากไมมี เอกสารเชนวานั้น
ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะสามารถแสดงหนังสือเดินทางได ก็ใหตรวจหลักฐานจากหนังสือเดินทาง
วาเปนผูมีหนาท่ีประจําพาหนะทางอากาศในหนาท่ีใด โดยตรวจสอบบัญชีคนประจําพาหนะ (CREW MANIFEST)
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะมีหนาท่ีตองยื่นบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ณ ทา สถานี
ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองในชองท่ีพาหนะทางอากาศเขามาถึงทันทีตามมาตรา๒๗ (๒) แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

เม่ือตรวจสอบหลักฐานวาเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะทางอากาศถูกตองแลว
ใหผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางอากาศนั้นๆ ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ ตม.๓๖ ไวเพ่ือ
เปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ เม่ือผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะแจงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

กรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบคนประจําพาหนะซึ่งเปนคนตางดาวผูใดเปนคนตองหาม หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวาจะตองหามไมใหเขามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเชนเดียวกับผูโดยสารท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักร

การตรวจ การเพ่ิม - ลด และสับเปลี่ยน คนประจําพาหนะ
การตรวจหนังสือเดินทางลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ การตรวจคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขามาใน

ราชอาณาจักรในฐานะผู โดยสารท่ัวไปและจะเดินทางออกไปในฐานะคนประจําพาหนะ การตรวจ
คนประจําพาหนะเครื่องบินท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะคนประจําพาหนะและจะเดินทางออก
ในฐานะผูโดยสาร และการตรวจคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขามาโดยพาหนะเรือแตจะเดินทางออกในฐานะ
ผูโดยสารพาหนะทางอากาศ รวมถึงการเพ่ิม - ลด และสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
๑. การตรวจหนังสือเดินทางลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ (Crew)

ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ (Crew)หมายถึง เจาหนาท่ีของสายการบินท่ีทําหนาท่ีบนเครื่องบิน
หรือคนประจําพาหนะเรือ การตรวจหนังสือเดินทางของบุคคลเหลานี้แบงออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้

๑) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขา-ออกตามปกติโดยพาหนะทางอากาศ
๒) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะเปนผูโดยสารท่ัวไป

และจะเดินทางออกเปนลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ
๓) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะเขามาในราชอาณาจักรและจะเดินทางออกในฐานะเปนผูโดยสาร
๔) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขามาโดยพาหนะเรือ เดินทางออกในฐานะเปนผูโดยสาร
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๑๙

การตรวจพาหนะและคนประจําพาหนะขาเขา
๑.๑ ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขา - ออกตามปกติโดยพาหนะทางอากาศ

๑.๑.๑ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ตรวจหนังสือเดินทางวาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม หนังสือเดินทางมีอายุการใชได

หรือไม โดยไมตองทําบัตรขาเขา - ขาออกและไมตองประทับตราขาเขา - ขาออกในหนังสือเดินทาง
ข. ตรวจบุคคลตามบัญชีเฝาดู/ตองหาม
ค. ใหลูกเรือหรือคนประจําพาหนะลงลายมือชื่อในแบบ ตม.๓๖

๑.๑.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรอืเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ข. แบบ ตม.๓๖

๑.๑.๓ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ

๑.๒ ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะผูโดยสารท่ัวไปและจะ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในฐานะลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ

๑.๒.๑ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ขาเขาตรวจเชนเดียวกับผูโดยสารขาเขาท่ัวไป
ข. ขาออก พนักงานเจาหนาท่ีจะประทับตราขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขา

ออก (ตม.๖) แลวหมายเหตุในบัตรขาออกวา “ออกเปนลูกเรือ” เขาประเภทอะไร เท่ียวบินอะไร วันท่ี เดือน ป
เทาไร สวนในหนังสือเดินทางใหหมายเหตุใตตราประทับขาออกวา “ออกเปนลูกเรือ”

๑.๒.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ข. บัตร ตม.๖ (ขาเขา-ขาออก)

๑.๒.๓ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ

๑.๓ การตรวจคนประจําพาหนะเครื่องบินท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะคนประจําพาหนะ
และจะเดินทางออกในฐานะคนโดยสาร

๑.๓.๑ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ขาเขาตรวจเชนเดียวขอ ๑.๑
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๒๐

การตรวจพาหนะและคนประจําพาหนะขาเขา
ข. ขาออก พนักงานเจาหนาท่ีจะประทับตราขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออก

(ตม.๖) แลวหมายเหตุใตตราประทับขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออกวา เขาเปนลูกเรือเขามา
เท่ียวบินอะไร วันท่ี เดือน ปเทาไร

๑.๓.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ข. บัตร ตม.๖ (ขาออก)
ค. หนังสือรับรองจากบริษัทสายการบินซึ่งรับรองไวในบัญชีรายชื่อลูกเรือ (General

Declaration) หรือเรียกโดยยอวา Gen.Dec.
ง. บัตรข้ึนเครื่องบิน (Boarding Pass หรือ Boarding Card)

๑.๓.๓ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ

๑.๔ การตรวจคนประจําพาหนะเรือท่ีเดินทางเขามาโดยพาหนะเรือและเดินทางออกในฐานะเปน
ผูโดยสารทางพาหนะเครื่องบิน

๑.๔.๑ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Seamen’s Discharge

Book) ของผูโดยสารชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาวาหมดอายุหรือไม
ค. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Seamen’s Discharge

Book) จะตองมีตราขาเขาประทับแสดงใหเห็นวาเปนคนประจําพาหนะทางเรือชื่ออะไร ทางดาน ตม.อะไร เม่ือ
วันท่ีเทาไร ไดขอเดินทางออกไปโดยเท่ียวบินท่ี.... ไปยัง.... วัน.. เดือน....ป....

ข. ขาออก พนักงานเจาหนาท่ีจะประทับตราขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออก
(ตม.๖) แลวหมายเหตุใตตราประทับขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออกวา เขามาโดยเปนลูกเรือ

๑.๔.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Seamen’s Discharge Book)
ข. บัตร ตม.๖ (ขาออก)
ง. บัตรข้ึนเครื่องบิน (Boarding Pass หรือ Boarding Card)

๑.๔.๓ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ
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๒๑

การตรวจพาหนะและคนประจําพาหนะขาเขา
๒. การเพิ่ม – ลด และสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ

การเพิ่มคนประจําพาหนะ หมายถึง การท่ีคนประจําพาหนะเขามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะลํา
หนึ่ง เชน ทางเครื่องบิน หรือทางเรือ และจะไปปฏิบัติงานประจําพาหนะลําอ่ืนท่ีอยูในราชอาณาจักร

การลดคนประจําพาหนะ หมายถึง การท่ีคนประจําพาหนะไมเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
กับพาหนะท่ีนําเขามา

การสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ หมายถึง การเพ่ิมและลดคนประจําพาหนะในเวลาเดียวกัน คือคนประจําพาหนะท่ี
จําเปนตองเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับพาหนะลําอ่ืน จึงตองลดจากพาหนะลําเดิมและเพ่ิมลงพาหนะลําใหม

การเพิ่ม – ลดและสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะดังกลาว ไดแก การเพ่ิม – ลดหรือสับเปลี่ยนคน
ประจําพาหนะทางอากาศและพาหนะทางน้ํา

๒.๑ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
๒.๑.๑ เม่ือเจาของหรือผูควบคุมพาหนะมีความประสงคท่ีจะขอเพ่ิม – ลด หรือสับเปลี่ยนคน

ประจําพาหนะ ก็จะตองยื่นคํารองขอเพ่ิม – ลด หรือสับเปลี่ยนตามแบบ ตม.๕ พรอมสัญญาประกัน โดยมี
หลักทรัพยหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือประกันดวยเงินสด

ในกรณีท่ีลดคนประจําพาหนะซึ่งเปนคนตางดาว ผูควบคุมพาหนะจะตองนําคนประจํา
พาหนะนั้นมามอบใหพนักงานเจาหนาท่ี

๒.๑.๒ เม่ือพนักงานตรวจคนเขาเมืองไดรับคํารองพรอมหลักฐานตางๆ และตรวจสอบถูกตองแลว
ใหทําบันทึกสั่งตรวจสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานตรวจคนเขาเมืองท่ีพาหนะนั้นจอดอยูทําการตรวจ และ
เม่ือคนประจําพาหนะไดรับการเพ่ิม – ลด หรือสับเปลี่ยนนั้น จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

๒.๑.๓ สงบันทึกสั่งตรวจกลับคืนใหดานตรวจคนเขาเมืองตนทางทราบ เพ่ือจําหนายสัญญาประกัน
๒.๒ เอกสารประกอบ

๒.๒.๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเดินทาง (Seamen’s Discharge Book)
๒.๒.๒ คํารองขอของเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
๒.๒.๓ คําขอเพ่ิม – ลด และสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ แบบ ตม.๕
๒.๒.๔ สัญญาประกัน
๒.๒.๕ เงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
๒.๒.๖ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

๒.๓ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ บทท่ี ๕ การประกัน บทท่ี ๖ หมวด ๔

การตรวจพาหนะและบทท่ี ๑๑ ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ

ก.๑.1.11
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๒๒

การตรวจพาหนะขาเขา

๑.เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวันและ
เวลาท่ีพาหนะจะเขามาในราชอาณาจักร ยื่นแบบ ตม.๒

๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.25
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี 34 บทท่ี 6

หมวด 4 ขอ 21 พ.ร.บ.คนเขาเมอืง พ.ศ.
๒๕๒๒ ม.๒๕

๒.ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔
บทท่ี ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑๒.พนักงานเจาหนาท่ีรับเรื่อง (ตม ๒) แจงกําหนดวันและเวลา

ท่ีพาหนะจะเขามาในราชอาณาจักร

๓.เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ยื่นบัญชีคนโดยสาร
(ตม ๓) และยื่นบัญชีคนประจําพาหนะ ( ตม ๔) เมื่อพาหนะ

มาถึงตามกําหนดวันเวลาท่ีแจง (ตม ๒)

๔.พนักงานเจาหนาท่ีทําการตรวจพาหนะตามท่ีแจงและตรวจสอบ
๔.๑ บญัชีคนประจาํพาหนะ (ตม ๔)

๔.๒ หนังสือประจาํตัวคนประจําพาหนะ/หนังสือเดินทาง
๔.๓ ตรวจสอบบัญชีบุคคลตองหาม

๑ .พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.26
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี 34 บทท่ี 6
หมวด 4 ขอ 21 พ.ร.บ.คนเขาเมอืง พ.ศ.“.

ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๖
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔

บทท่ี ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑ หมวด ๔ ขอ ๒๑๑..พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.27 (2)
2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี 34 บทท่ี 6
หมวด 4 ขอ 21 พ.ร.บ.คนเขาเมอืง พ.ศ.“.บ.

คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๗ (๒)
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔

บทท่ี ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑
๑..พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.26 และ ม.29

2. ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี 34 บทท่ี 6
หมวด 4 ขอ 2

1 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.“.บ..ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๖ และม.๒๙

๒.ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔
บทท่ี ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑

๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๖ และ ม.๒๙
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔

บทท่ี ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑ วรรค ๒

๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๘
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเก่ียว ลักษณะท่ี ๓๔ บทท่ี ๕

๕.คนประจําพาหนะลงลายมือช่ือในแบบ ตม ๓๖ ขาเขา
ตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี

๖.คนประจําพาหนะไมเดินทางกลบัออกไปกับพาหนะดังเดิม
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยื่นเอกสารแบบ ตม ๕

ขอลด เพ่ิม หรือสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ

ก.๑.1.11



๒๓

การตรวจคนโดยสารผาน

เอกสารประกอบการตรวจ

๑. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสอืเดินทาง
๒. บัตรขาเขา – ขาออก (บัตร ตม.๖)
๓. บัตรข้ึนเครื่องบิน (Boarding Pass)

IMMIGRATION BUREAU
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๒๔

F
ข้ันตอนการปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณไมเกิน ๓๐ วินาที/คน

รวมเวลา
ดาํเนินการ

15

๑.เจาหนาที่สายการบินแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับพาหนะ ตามแบบ ตม.๒

๒.พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบจํานวน
ผูโดยสารที่เดินทางผานตามที่สายการบินแจง

๓.พนักงานเจาหนาที่เก็บรวบรวมจํานวน
ผูโดยสารเดินทางผานของแตละเที่ยวบิน

ไวเพ่ือตรวจสอบ

รวมเวลา
ดาํเนินการ

15

๑.พระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ม.๑๑ และ ม.๑๘

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๑๐

ก.๑.3.1

การตรวจผูโดยสารผานลําและเปลี่ยนลํา
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๒๕

ข้ันตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๔๕ – ๕๐ วินาที/คน

๑.คนตางดาวย่ืนหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทาง พรอมบัตรท่ีนั่งโดยสาร

๒.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และ
บันทึกขอมูลการเดินทาง ประทับตราอนุญาตให
ตามประเภทสัญชาติ หนังสือเดินทาง หรือตาม

ประเภทการตรวจลงตรา

๓.คืนหนังสือเดินทาง

รวมเวลา
ดาํเนินการ

40 วนิาที
ต่อหนังสือ
เดินทาง 1
ฉบับ

๑. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ม.๑๑, ม.๑๒, ม.
๑๕, ม.๑๖, ม.๑๘ และ ม.๓๔

๒. พ.ร.บ. คนเขาเมืองเพิ่มเติมหมวด ๓ พ.ศ.๒๕๔๖
ม.๑๕

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะท่ี ๓๔ แกไขเพิ่มเติมหมวด ๓ พ.ศ.๒๕๔๖

การตรวจผูโดยสารเขามาในราชอาณาจักรซึ่งเดินทางตอไปยังทาอากาศยานในสวนภูมิภาค
( First Port of Arrival )

ก.๑.3.2
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๒๖

ข้ันตอนการปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๒๐ นาที

๑. ตรวจความถูกตองสมบูรณของหนังสือเดินทาง
ของคนโดยสารทุกคนท่ีสายการบินนํามามอบสงให
และตรวจสอบวาเปนบุคคลตองหามตาม ม. ๑๒
หรือไม

๒. ตรวจบัตรขาเขา – ขาออก ท่ีกรอกขอความ
สมบูรณถูกตอง

๓. ตรวจสอบคํารองท่ีสายการบินขออนุญาตนําคนโดยสาร
ออกไปพักผอนโดยการคัดแยกผูโดยสารวาเปนสัญชาติท่ี
ไมตองรับตรวจลงตราหรือไม หากไมเปนสัญชาติท่ีตองไดรับ
การตรวจลงตรา  สายการบินตองทําสัญญาประกันแลว
อนุญาตคนโดยสารออกไปพักผอนโดยไมตองประทับตราขาเขา
ในหนังสือเดินทาง

๔. เม่ือเจาหนาท่ีสายการบินจะนําผูโดยสารเดินทางออกตามวัน
เวลาท่ีกําหนดให  สงมอบคนโดยสารใหเจาหนาท่ี  ตม.ขาออก
เพื่อพิจารณาอนุญาตใหออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยไมตอง
ประทับตราขาออก

๑.พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะที่ ๓๔บทที่ ๖ และ บทที่ ๑๐

ก.๑.3.3
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การปฏิบัติเกี่ยวกับคนโดยสารพาหนะเคร่ืองบินขัดของ



๒๗

การตรวจคนประจําพาหนะ
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๒๘

ข้ันตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๓๐วินาที/คน

๑.ผูแทนเจาของเรือในประเทศไทย วางหลักทรัพยค้ําประกัน
และรองขอนําคนตางดาวไปเปนคนประจําพาหนะเรือ

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะท่ี ๓๔ บทท่ี ๕

๒.ฝายพิธีการเขาเมืองฯ รับเรื่องไวตรวจสอบหลักทรัพย
และเอกสารท่ีเกี่ยวของ

๓.ผูแทนเจาของเรือนําคนตางดาวพรอมเอกสารการเดินทาง
โดยพนักงานเจาหนาท่ีจะประทับตราอนุญาตให ๔๘ ชม.
เพื่อใหเดินทางไปเพิ่มเปนคนประจําพาหนะเรือ สําหรับคน

สัญชาติจีน สวนคนสัญชาติอ่ืนจะอนุญาตให ๑๕ วัน

๔.ผูแทนเจาของเรือนําตัวคนตางดาวพรอมดวยเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของ ไปย่ืนคํารองขอเพิ่มเปนคนประจําพาหนะเรือ

ณ ดาน ตม.ท่ีเกี่ยวของ

๑. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๘

การดําเนินการเก่ียวกับคนตางดาวที่เดินทางเขามา
เพ่ือไปปฏิบัติหนาที่คนประจําพาหนะเรือ

ก.๒.1

IMMIGRATION BUREAU



๒๙

ข้ันตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๓๐ วินาที/คน

๑.ตัวแทนสายการบินย่ืนรายการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงฯ ตามแบบตม. ๒,๓,๔,๕ และตม.๓๖
ย่ืนรายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะตามแบบ ตม.๒

ตม.๕ และ ตม.๓๖

การตรวจคนประจําพาหนะทางอากาศ

๒.พนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองรับแบบ
รายการ และใหคนประจําพาหนะลงลายมือช่ือตอ
หนาพนักงานเจาหนาท่ีในแบบ ตม.๓๖ ในสวนขา

ออกหรือขาเขาแลวแตกรณี และบันทึกขอมูล

๓.เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ตรวจสอบความถูก
ตองของเอกสาร และลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง และมอบใหเจาหนาท่ีสายการบิน นํา
เอกสารดังกลาวไปสงมอบให กองบังคับการ

ตรวจคนเขาเมืองตอไป

รวมเวลา
ดาํเนินการ

20 นาที ต่อ

๑.พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ม.๑๓,
ม.๒๕, ม.๒๖, ม.๒๘, ม.๖๖ และม.๖๙

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะท่ี ๓๔
บทท่ี ๖ หมวดท่ี ๑

ก.๒.2
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๓๐

การตรวจผูโดยสารปวย
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๓๑

ข้ันตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๑๐ นาที

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะท่ี ๓๔ บทท่ี ๖

กรณีไดรับแจงจากสายการบินวามีผูโดยสารมีอาการเจ็บปวย
๑.งานตองหามฝายพิธีการเขาเมือง จะแจงใหเจาหนาที่สายการ
บินเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจอนุญาต ดังน้ี
- หนังสือแจงจากสายการบิน ขอความอนุเคราะหใหทําการตรวจ
อนุญาตผูโดยสารนอกชองทางปกติ
- บัญชีรายชื่อผูโดยสาร (manifest)
- ใบรับรองแพทย เพ่ือรับรองวาผูโดยสารดังกลาวมีอาการปวย
และตองเขารับการรักษาพยาบาล
- สําเนาหนังสือเดินทางของผูปวย

๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ม.๑๑ และ ม.๑๘

การตรวจผูโดยสารกรณีผูโดยสารปวย
ก.5

IMMIGRATION BUREAU

๓.ในกรณีที่ผูโดยสารมีอาการปวยหนักจนไมสามารถเดินทางมา
ตรวจ ณ สถานที่ทําการของงานตองหาม ฝายพิธีการเขาเมืองได

จะดําเนินการจัดสงเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง เดินทางไป
ตรวจสอบความถูกตองของผูโดยสาร หากตรวจพบวาเปนบคุคล
ตามหนังสือเดินทาง และมีอาการเจ็บปวยตามที่เจาหนาที่สายการ
บินแจงขอมูล ก็ตรวจอนุญาตใหผูโดยสารเขาราชอาณาจักรไทย

เพ่ือเขารับการรักษาอาการเจ็บปวยตอไป

๒.เม่ือผูโดยสารมาถึง จะแจงใหเจาหนาที่สายการบินนําตัว
ผูโดยสารและผูติดตามมาตรวจอนุญาตเพ่ือเขาราชอาณาจักรไทย

ที่งานตองหาม ฝายพิธีการเขาเมือง



๓๒

IMMIGRATION BUREAU


