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ก. การตรวจบุคคลและ
พาหนะเขาออกราชอาณาจักร
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ก.๑

การตรวจคนโดยสารที่เดินทาง
เขา-ออกโดยพาหนะทางอากาศ
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๓

ก.๑.1

การตรวจคนโดยสารขาเขา

เอกสารประกอบการตรวจ
๑. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
๒. บัตรขาเขา – ขาออก (บัตร ตม.๖)
๓. บัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass
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๔

ก.๑.1

หลักการทั่วไปในการตรวจบุคคลเขาราชอาณาจักร
๑. หลักทั่วไปในการตรวจบุคคลเขาราชอาณาจักร
๑.๑พนั กงานเจ าหน า ที่ มีอํานาจตรวจบุ คคลและพาหนะทั้ ง ปวง ที่ เ ดิ น ทางเข ามาในหรื อ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๑.๒ บุคคลหรือพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่
ทํ า การด า นตรวจคนเข า เมื อ ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู ต ามช อ งทางที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
๑.๓บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาจะโดยพาหนะใดหรือเดิน
เท า มี ห นาที่ ต องยื่น รายการตามแบบที่ กําหนดในกฎกระทรวง (บั ต รขาเข าและบั ต รขาออก (บั ตร ตม.๖)
(Arrival/Departure Card)) ตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมกับหนังสือเดิน ทางหรือเอกสารใชแทนหนังสื อ
เดินทาง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาทีข่ องดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น
๑.๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาถูกตองครบถวน และแพทยตรวจคนเขาเมืองไดตรวจโรค
แลว ไมปรากฏมีโรคตองหามตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง พนักงานเจาหนาที่จะประทับตราตรวจอนุญาต
ตามประเภทการตรวจลงตราหรือยกเวนการตรวจลงตรา ลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง และประทับตราลงในบัตรขาเขาดวย

เดินทาง
Pass)

๒ขั้นตอนทั่วไปในการตรวจหนังสือเดินทางผูโดยสารเดินทางเขาราชอาณาจักร
๒.๑ ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
๒.๒ตรวจเปรียบเทียบบุคคลกับหนาขอมูลบุคคลในหนังสือเดินทาง
๒.๓ ตรวจบัตร ตม.๖ ขาเขากรอกขอความถูกตองครบถวนหรือไม /บัตรโดยสาร (Boarding
๒.๔ ตรวจสอบขอมูลบุคคลบัญชีเฝาดู
๒.๕ บันทึกขอมูลการเดินทางลงในระบบสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง
ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
- พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑, ๑๘
- ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๖
ข. เอกสารประกอบ
- หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
- บัตร ตม.๖ ขาเขา-ขาออก
- บัตรโดยสาร (Boarding Pass)
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๕

ก.๑.1

หลักการทั่วไปในการตรวจบุคคลเขาราชอาณาจักร
๓. กรณีตรวจพบคนไทยถือหนังสือเดินทาง ๒ เลมหรือหนังสือเดินทางเลมเกาหมดอายุและ
ไดทําหนังสือเดินทางเลมใหมมาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือหนังสือเดินทางหมดอายุให
ปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ กรณี ค นไทยถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง ๒ เล ม (ไทย-ต า งประเทศ) ให ต รวจอนุ ญ าต
ในหนั ง สื อ เดิ น ทางสั ญ ชาติ ที่ ใ ช เ ดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั ก รเพี ย งสั ญ ชาติ เ ดี ย ว ตามหนั ง สื อ สตม.ที่
๐๐๒๙.๑๔๒/๘๘๒ ลง ๒๖ ก.พ.๒๕๕๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตใหบุคคลเดินทางเขา -ออก
ราชอาณาจักร กรณีบุคคลถือหนังสือเดินทางรวมหรือถือหนังสือเดินทาง ๒ เลม
๓.๒ กรณีคนไทยหนังสือเดินทางเลมเกาหมดอายุและไดทําหนังสือเดินทางเลมใหมมาจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ ใหตรวจสอบวามีการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อใด
และใหตรวจอนุญาตในหนังสือเดินทางเลมใหม โดยใหหมายเหตุใตตราอนุญาตขาเขาวา เดินทางออกโดย
หนังสือเดินทางเลขที.่ .............ตราขาออกอยูเลมเดิม
๓.๓ กรณีหนังสือเดินทางไทยหมดอายุ ใหตรวจสอบเบื้องตนวาเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือไมโดย
ตรวจสอบจากบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และตรวจสอบยอนหลังวามีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามที่
ผูโดยสารแจงจริงหรือไม จึงทําการตรวจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดเหมือนผูโดยสารปกติ
๔. การตรวจผูโดยสารที่เปนคนภายใน
๔.๑ ใหตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
และการตรวจลงตราประเภท Non – Quotaimmigrant Visaขณะเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
๔.๒ ใหตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญถิ่นที่อยู (CERTIFICATE OF RESIDENCE)และ
รายการสลักหลังแจงออกซึ่งมีอายุใชไดภายใน ๑ ป ใหประทับตรา “USED” พรอมกับประทับตราวันที่เดิน
ทางเขา ลงบนตรวจลงตรา Non – Quotaimmigrant Visa หากเปนตรวจลงตราประเภทใชไดครั้งเดียว (Single)
และใหประทับตราขาเขา ในหนังสือเดินทาง ใบสําคั ญถิ่นที่อยู และในบัตร ตม.๖ และใหหมายเหตุในชอง
VISACLASS วา “คนภายใน”
๕. ผูโดยสารมี Re-entry permit แตไมประสงคจะใช ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
แจ งใหผู โ ดยสารทราบถึงผลอัน จะเกิ ด ขึ้ นหากได ส ละสิ ทธิ นั้น และเมื่ อได รั บการยืน ยั น วาไม ประสงค จ ะใช
ก็ ให ห มายเหตุ เ ป น ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให เ ป น หลั ก ฐานชั ด แจ ง เข าใจตรงกั น ทั้ ง ๒ ฝ าย โดยให ห มายเหตุ ว า
“Do not use the re– entry no............. and right preservation” ไวใตตราประทับขาเขา, ในบัตร ตม.๖ ขาเขา
และใตตรา Re–entry permit นั้น และลงวันที่กํากับไวโดยใหผูโดยสารลงลายมือชื่อยืนยันไวเปนหลักฐาน
ตามหนังสือ สตม.ที่ ๐๐๒๙.๒๑๑/๐๐๑๘๗ ลง ๑๖ ม.ค.๒๕๕๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับคํารอง Re–entry permit
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ก.๑.1.1

การตรวจผูโดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุบัตรขาเขา(ตม.๖) และ
บัตรโดยสาร

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน
กับหนังสือเดินทางหรือไม

๓. บันทึกขอมูล เพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา (เลขบัตร
ตม.๖ และเที่ยวบิน)*

๔.ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางและ
บัตร ตม.๖ขาเขา รวม ๒ ครั้ง

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

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18

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 ฉบับที่ 28 (2547)

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8 และ ขอ 10

๕. คืนหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนที่เกี่ยวของตอไปคนไทยตรวจหนังสือเดินทางโดยเครื่อง
อัตโนมัต(ิ Automatic Channel) ไมตองประทับตราอนุญาต

๗
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ก.๑.1.๒

การตรวจคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร(คนภายใน)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ รองรอยการแกไขทุกหนา ตองมี
Non-Quota และความสมบูรณของสลักหลัง
แจงออกในใบสําคัญถิ่นที่อยู(กรณีไมสละถิ่นที่อยู) *
ตรวจสอบรายละเอียดในบัตร ตม.6 ที่กรอกขอมูล
ตรงตามหนังสือเดินทาง

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกัน
กับหนังสือเดินทางหรือไม

๓. บันทึกขอมูลเดินทางเขา (เลขบัตร ตม.๖ และ
เที่ยวบิน) เพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชีเฝาดู และ
บันทึกขอมูล **
๔.ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง
ใบสําคัญถิ่นที่อยู บัตร ตม.๖ ขาเขา (เขียนวา
“คนภายใน”ชองvisa class)รวม3ครั้ง

๕. คืนหนังสือเดินทางและใบสําคัญถิ่นที่อยู

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.12(1)
ม.18, ม.47, ม.48 และ ม.50
2.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔
บทที่ ๑๔ และ ๑๕
3. หนังสือ สตม. ที่ 0029.222/3094
ลง 29 มิ.ย.2552 การตรวจสอบเอกสาร
ของผูมีถิ่นที่อยูฯ
4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑฯ พ.ศ.2545
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (2547)

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (2547)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34บทที่ 6
ขอ 8 และ ขอ 10

หมายเหตุ * กรณีไมมี Non-Quota และ/หรือสลักหลังแจงออกในใบสําคัญถิ่นที่อยูไ มสมบูรณ ใหสงตัวไปฝายพิธีการเขา
เมืองเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป แตหากมีการสละถิ่นที่อยูแลวใหตรวจอนุญาตตามขั้นตอนปกติในการตรวจ
บุคคลคนตางดาว
คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไดลงทะเบียนตรวจหนังสือเดินทางโดยเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Channel)
ไมตองประทับตราอนุญาตเชนเดียวกับผูถือหนังสือเดินทางไทยอิเล็กทรอนิกส ตามคําสั่ง สตม. ที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ ลง ๒๑
ก.ค.๒๕๕๘
**กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู มีหมายศาลหรือหมายจับ ใหติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการ
ตามขั้นตอนในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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ก.๑.1.3

การตรวจคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการปฏิบัติ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ รองรอยการแกไขทุกหนา
รายละเอียดในบัตร ตม.6 ขาเขา และบัตรโดยสาร

๑. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒
ม.12(๑) และ ม.๑๘
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (๒๕๔๗)
3. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับ

หนังสือเดินทางหรือไม ตรวจบุคคลตองหาม*
๓. ตรวจสอบการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง**

4. บันทึกขอมูล เพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา***
5.ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง
บัตร ตม.๖ ขาเขา

6. คืนหนังสือเดินทาง

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8 และ ขอ 10

หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตองหามใหปฏิเสธการเขาเมืองตาม ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๒๒
** เนื่องจากคนตางดาวยื่นคํารองที่สถานทูตหรือกงสุลไทยในตางประเทศ เมื่อไดรับแจง
จาก สตม.วา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองไดอนุญาตใหเขามามีถิ่นที่อยูแลว จึงเดินทางเขา
ใหตรวจวาเปน IMMIGRANT VISA ที่ยังไมหมดอายุ แลวประทับตราใชแลวบนการตรวจลงตรานั้น
***กรณี ต รวจพบเป น บุ ค คลตามบั ญ ชี เ ฝ า ดู มี ห มายศาลหรื อ หมายจั บ ให ติ ด ต อ
หนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนที่เกี่ยวของตอไ

๙
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ก.๑.1.4

การตรวจคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ขั้นตอนการปฏิบัติ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

1. ตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ รองรอยการแกไขทุกหนา
รายละเอียดในบัตร ตม.6 ขาเขา และบัตรโดยสาร

๑. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๒
ม.12(๑) และ ม.๑๘
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (๒๕๔๗)

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับ

หนังสือเดินทางหรือไมตรวจบุคคลตองหาม*
๓. ตรวจสอบการตรวจลงตราและประทับตราใช
แลวสําหรับการตรวจลงตราที่ใชไดครั้งเดียว (S)
หากใชไดมากกวาหนึ่งครั้งใหเขียน วันเดือนปที่
เดินทางเขาและครั้งที่ใช หากการตรวจลงตรานั้น
ใชไดหลายครั้ง (M) หามทําสัญลักษณหรือ
ประทับตราใดๆ บนการตรวจลงตรานั้น

4. บันทึกขอมูล เพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชี
เฝาดู และบันทึกขอมูลเดินทางเขา**

1. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑฯ พ.ศ.2545
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6ขอ 8 และขอ 10

5. ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทางบัตร ตม.๖
และเขียนประเภทการตรวจลงตราในชอง visa class
เย็บบัตร ตม.6 ขาออกในหนังสือเดินทาง

6. คืนหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตองหามใหปฏิเสธการเขาเมืองตาม ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๒๒
** กรณี ต รวจพบเป น บุ ค คลตามบั ญ ชี เ ฝ า ดู มี ห มายศาลหรื อ หมายจั บ ให ติ ด ต อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๑๐
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ก.๑.1.5

การตรวจคนตางดาวที่ถือ Seaman’s Discharge Book
ขั้นตอนการปฏิบัติ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

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 ฉบับที่ ๒๘ (๒๕๔๗)
๓. คําสั่ง มท ที่ ๑/๒๕๕๘ลง ๒๗พ.ย. ๒๕๕๘

๒. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับ

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18

๓. บันทึกขอมูล เพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชี

1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.18
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34
บทที่ 6 ขอ 8 และ ขอ 19

หนังสือเดินทางหรือไมตรวจบุคคลตองหาม*

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 ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34บทที่ 6
ขอ 8, ขอ 10 และ ขอ 19

๕. คืนหนังสือเดินทางหรือ Seaman’s

Discharge Book
หมายเหตุ *กรณีตรวจพบเปนบุคคลตองหามใหปฏิเสธการเขาเมืองตาม ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๒๒
** กรณี ต รวจพบเป น บุ ค คลตามบั ญ ชี เ ฝ า ดู มี ห มายศาลหรื อ หมายจั บ ให ติ ด ต อ
หนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๑๑
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ก.๑.1.6
หรื อถือ C.I. หรื อถือหนังสือเดินทางหมดอายุ หรื อถูกยกเลิก

๑.ตรวจสอบการมีสญ
ั ชาติไทย

๑.ตรวจสอบไม่ได้ วา่ เป็ นคนมีสญ
ั ชาติไทย หรื อไม่

- บัตรประชาชน

เพราะไม่มเี อกสารแสดง หรื อ ไม่พบข้ อมูลจากทะเบียน

- สําเนาทะเบียนบ้ าน

ราษฎร์ ในโปรแกรม Polis

- ข้ อมูลจากทะเบียนราษฎร์

- ไม่พบข้ อมูลการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ในโปรแกรม Polis
- ตรวจสอบการเดินทางขาออก

๒.ตรวจสอบพบข้ อมูล
การมีสญ
ั ชาติไทย

๒.กรณีผ้ ถู ือ C.I. ระบุให้ พิสจู น์สญ
ั ชาติ

๓.ส่งฝ่ ายพิธีการเข้ าเมือง

- มีข้อมูลการเดินทางออก
ตามช่องทางถูกต้ อง

๓. ตรวจอนุญาตให้ เข้ าราชอาณาจักร
ได้ เสมือนผู้โดยสารปกติ

หมายเหตุป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๖ หมวด ๓ ขอ ๑๘.๕

๑๒
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ก.๑.1.7
ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
Automatic Passport Control Channel
Automatic Channel
๑.สอด E-passport เก็บข้ อมูลบุคคล

๒. สแกนบัตรโดยสาร (Boarding Pass)

๓. บันทึกภาพ

๔.

(

๕.

) ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล

เสร็ จแล้ วประตูจะเปิ ดออก

หมายเหตุ - กรณีไมเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู ประตูเปด
- กรณีเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดูประตูจะไมเปด เจาหนาที่ดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจพบบุคคลตาม
บัญชีเฝาดู

ระเบียบ/คําสั่ง๑. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยวลักษณะที่ ๓๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๕๓
๒. หนังสือ บก.ตม.๒ ดวนที่สุด ที๐่ ๐๒๙.๓/๔๗๗๔ ลง ๑๘ พ.ค.๒๕๕๕
๓. คําสั่ง สตม.ที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ ลง ๒๑ ก.ค.๒๕๕๘

๑๓
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ก.๑.1.8

วิธีการปฏิบัติกรณีตรวจพบบุคคลตองหาม
บุคคลต้ องห้ าม

๑ ปั จจัยจาก เอกสาร/ พฤติกรรม

๒ เป็ นบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู

เอกสาร/หนังสือเดินทางไม่สมบูรณ์
๑.๑ ไม่มีหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้ แทน

๒.๑ หมายจับ

๒.๒ ต้ องห้ าม

หนังสือเดินทางหรื อ ฉีก ขาด ลบ ขีด ฆ่า แก้ ไข
๑.๒ หนังสือเดินทางหมดอายุ หรื อ มีอายุไม่ครบ

๑.ตรวจสอบข้ อมูลหมายจับและ

ตัวคนต้ องห้ าม ส่งฝ่ ายพิธี

๑.๓ หนังสือเดินทางไม่ได้ รับการตรวจลงตรา

การเข้ าเมือง

ม.๑๒(๑) พ.ร.บ.คนเข้ าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
มีพฤติกรรมตาม ม.๑๒(๒)–(๑๑)
พ.ร.บ.คนเข้ าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

๑.ทําบันทึกนําส่งควบคุม

๑ ไม่ต้องการตัว
ตรวจอนุญาตตาม

ทําบันทึกนําส่งควบคุมตัวคน
ต้ องห้ าม ส่งฝ่ ายพิธีการเข้ าเมือง

๒ ต้ องการตัว
จับกุม/ควบคุม

***ม.๒๒ พ.ร.บ.คนเข้ าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

๑๔

IMMIGRATION BUREAU

ก.๑.1.9

การตรวจผูโดยสารปวย
๑.ปฐมพยาบาลเบื้องตน
๒.ติดตอหนวยแพทย ทอท.
๓.เจาหนาที่สายการบินดูแลผูโ ดยสาร

บัตร ตม.6

กรณีที่ ๑. ผูโดยสารชวยเหลือตัวเองได
หรือ นั่งรถเข็น (WHEEL CHAIR)

๑. จัดชองตรวจ PRIORITY
อํานวยความสะดวก แยกชองตรวจอนุญาต

๒. ดําเนินการตรวจอนุญาต
ตามขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางปกติ

กรณีที่ ๒. ผูโดยสารไมสามารถชวยเหลือตัวเองได

๑.เจาหนาที่สายการบินรับผิดชอบ
ประสานแพทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง

- แยกช่องตรวจอนุญาตให้

๒. การตรวจอนุญาตให ปฏิบัตติ าม
หนังสือ บก.ตม.ทอช. ที่ ๐๐๒๙.๓/๐๘๕
ลง ๓๑ ม.ค.๒๕๕๑

๓. คืนหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ***กรณีผูโดยสารมีเอกสารครบถวนถูกตองสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๔๕ วินาที/คน
***ผูโดยสารปวย หากเดินทางมาจากประเทศเฝาระวัง ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ประเทศ
หรือเมืองที่เปนเขตติดเชื้อไวรัสฯ หรือประเทศที่จะตองผานการตรวจคัดกรองของแพทย ตม. HEALTH
CONTROL๔๕ ประเทศ ใหแจงแพทย ตม. ตรวจคัดกรองกอนตรวจอนุญาต

๑๕
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ก.๑.1.10

กรณีมีผูเสียชีวิตบนพาหนะทางอากาศ
ผูโดยสารที่เดินทางมากับพาหนะทางอากาศ ไดเสียชีวิตขณะที่กําลังเดินทาง เมื่อพาหนะนั้น
ขอลงจอดฉุกเฉินหรือเดินทางมาถึงทาอากาศยาน/หรือกอนถึงชองทางดานตรวจคนเขาเมืองผูนั้นจึงไมมีสภาพ
บุคคลตามกฎหมาย เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมมีอํานาจหนาที่ในการตรวจอนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนั้น ศพของผูเสียชีวิตจึงจะตองไดรับการดําเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ศพมนุษย หรือ ชิ้นสวนมนุษย ภาษาอังกฤษที่ใชในกฎอนามัยระหวางประเทศคือ 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
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
๑. บริษัท ตัวแทนที่รับ-สงสินคา
๒. คลังสินคา (Cargo) ภายในทาอากาศยาน
๓. เจาของพาหนะ หรือสายการบิน
๔. ศุลกากร
๕. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ตํารวจทองที่ (กรณี
ศพมนุษยมาจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบหรือมาจากพื้นที่ปกติแตมีการรั่วซึมของสารคัดหลั่งจากศพ)
วิธีการปฏิ บัติ เมื่อไดรับแจ งจากเจาหนาวามี ผู โดยสารเสียชีวิต บนพาหนะทางอากาศ ให
แนะนําเจาหนาที/่ หรือญาติที่เดินทางมาดวยกัน ใหไปแจงความที่สถานีตํารวจทองที่ เพื่อทําการตรวจหาสาเหตุ
การเสียชีวิต ชันสูตรพลิกศพ และดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กรณี เ ดิ น ทางมาถึ ง ท า อากาศยานแล ว เสี ย ชี วิ ต ก อนถึ ง ช องทางด านตรวจคนเข าเมื อง ให
ตรวจสอบวาผูเสียชีวิตเดินทางมากับพาหนะทางอากาศหรือสายการบินใด แลวแจงใหเจาหนาที่สายการบินนั้น
เปนผูรับผิดชอบในการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

***เอกสารที่เกี่ยวของ กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
***ผูโดยสารเสียชีวิต หากเดินทางมาจากประเทศเฝาระวัง ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง

ประเทศหรือเมืองที่เปนเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสฯ หรือประเทศที่จะตองผานการตรวจคัดกรองของแพทย ตม.HEALTH
CONTROL๔๕ประเทศใหแจงแพทย ตม.
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ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางอากาศตามมาตรา ๑๓ (๑) แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
บั ญ ญั ติ ใ ห ไ ม ต อ งมี ห นั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ เอกสารใช แ ทนหนั ง สื อ เดิ น ทาง เฉพาะผู ค วบคุ ม พาหนะและ
คนประจําพาหนะซึ่งแวะเขามายังทา สถานี หรือทองที่ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจเอกสารอื่ น ที่ แ สดงว า เป น ผู ค วบคุ ม พาหนะและคนประจํ า พาหนะ หากไม มี เ อกสารเช น ว า นั้ น
ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะสามารถแสดงหนังสือเดินทางได ก็ใหตรวจหลักฐานจากหนังสือเดินทาง
วาเปนผูมีหนาที่ประจําพาหนะทางอากาศในหนาที่ใด โดยตรวจสอบบัญชีคนประจําพาหนะ (CREW MANIFEST)
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะมีหนาที่ตองยื่นบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ณ ทา สถานี
ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองในชองที่พาหนะทางอากาศเขามาถึงทันทีตามมาตรา ๒๗ (๒) แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
เมื่ อ ตรวจสอบหลั ก ฐานว า เป น ผู ค วบคุ ม พาหนะหรื อ คนประจํ า พาหนะทางอากาศถู ก ต อ งแล ว
ให ผู ค วบคุ ม พาหนะและคนประจํ า พาหนะทางอากาศนั้ น ๆ ลงลายมื อ ชื่ อ ในแบบพิ ม พ ตม.๓๖ ไว เ พื่ อ
เปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ เมื่อผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะแจงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณี ที่พนั กงานเจ าหน าที่ต รวจพบคนประจําพาหนะซึ่ งเป น คนต างด าวผูใดเปน คนตองห าม หรื อ
มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า จะต อ งห า มไม ใ ห เ ข า มาในราชอาณาจั ก รตาม พ.ร.บ.คนเข า เมื อ ง พ.ศ.๒๕๒๒
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเชนเดียวกับผูโดยสารที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร

การตรวจ การเพิ่ม - ลด และสับเปลี่ยน คนประจําพาหนะ
การตรวจหนังสือเดินทางลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ การตรวจคนประจําพาหนะที่เดินทางเขามาใน
ราชอาณาจั ก รในฐานะผู โ ดยสารทั่ ว ไปและจะเดิ น ทางออกไปในฐานะคนประจํ า พาหนะ การตรวจ
คนประจําพาหนะเครื่องบินที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะคนประจําพาหนะและจะเดินทางออก
ในฐานะผูโดยสาร และการตรวจคนประจําพาหนะที่เดินทางเขามาโดยพาหนะเรือแตจะเดินทางออกในฐานะ
ผูโดยสารพาหนะทางอากาศ รวมถึงการเพิ่ม - ลด และสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
๑. การตรวจหนังสือเดินทางลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ (Crew)
ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ (Crew)หมายถึง เจาหนาที่ของสายการบินที่ทําหนาที่บนเครื่องบิน
หรือคนประจําพาหนะเรือ การตรวจหนังสือเดินทางของบุคคลเหลานี้แบงออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้
๑) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะที่เดินทางเขา-ออกตามปกติโดยพาหนะทางอากาศ
๒) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะเปนผูโดยสารทั่วไป
และจะเดินทางออกเปนลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ
๓) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะเขามาในราชอาณาจักรและจะเดินทางออกในฐานะเปนผูโดยสาร
๔) ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะที่เดินทางเขามาโดยพาหนะเรือ เดินทางออกในฐานะเปนผูโดยสาร
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๑.๑ ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะที่เดินทางเขา - ออกตามปกติโดยพาหนะทางอากาศ
๑.๑.๑ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ตรวจหนังสือเดินทางวาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม หนังสือเดินทางมีอายุการใชได
หรือไม โดยไมตองทําบัตรขาเขา - ขาออกและไมตองประทับตราขาเขา - ขาออกในหนังสือเดินทาง
ข. ตรวจบุคคลตามบัญชีเฝาดู/ตองหาม
ค. ใหลูกเรือหรือคนประจําพาหนะลงลายมือชื่อในแบบ ตม.๓๖
๑.๑.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ข. แบบ ตม.๓๖
๑.๑.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ
๑.๒ ลูกเรือหรือคนประจําพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะผูโดยสารทั่วไปและจะ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ในฐานะลูกเรือหรือคนประจําพาหนะ
๑.๒.๑ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ขาเขาตรวจเชนเดียวกับผูโดยสารขาเขาทั่วไป
ข. ขาออก พนักงานเจาหนาที่จะประทับตราขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขา
ออก (ตม.๖) แลวหมายเหตุในบัตรขาออกวา “ออกเปนลูกเรือ” เขาประเภทอะไร เที่ยวบินอะไร วันที่ เดือน ป
เทาไร สวนในหนังสือเดินทางใหหมายเหตุใตตราประทับขาออกวา “ออกเปนลูกเรือ”
๑.๒.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ข. บัตร ตม.๖ (ขาเขา-ขาออก)
๑.๒.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ
๑.๓ การตรวจคนประจําพาหนะเครื่องบินที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรในฐานะคนประจําพาหนะ
และจะเดินทางออกในฐานะคนโดยสาร
๑.๓.๑ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ขาเขาตรวจเชนเดียวขอ ๑.๑
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ข. ขาออก พนักงานเจาหนาที่จะประทับตราขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออก
(ตม.๖) แลวหมายเหตุ ใตตราประทับขาออกในหนังสื อเดินทางและในบัตรขาออกวา เขาเป นลูกเรื อเขามา
เที่ยวบินอะไร วันที่ เดือน ปเทาไร
๑.๓.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
ข. บัตร ตม.๖ (ขาออก)
ค. หนังสือรับรองจากบริษัทสายการบินซึ่งรับรองไวในบัญชีรายชื่อลูกเรือ (General
Declaration) หรือเรียกโดยยอวา Gen.Dec.
ง. บัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass หรือ Boarding Card)
๑.๓.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ
๑.๔ การตรวจคนประจําพาหนะเรือที่เดินทางเขามาโดยพาหนะเรือและเดินทางออกในฐานะเปน
ผูโดยสารทางพาหนะเครื่องบิน
๑.๔.๑ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ก. ตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Seamen’s Discharge
Book) ของผูโดยสารชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาวาหมดอายุหรือไม
ค. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Seamen’s Discharge
Book) จะตองมีตราขาเขาประทับแสดงใหเห็นวาเปนคนประจําพาหนะทางเรือชื่ออะไร ทางดาน ตม.อะไร เมื่อ
วันที่เทาไร ไดขอเดินทางออกไปโดยเที่ยวบินที.่ ... ไปยัง.... วัน.. เดือน....ป....
ข. ขาออก พนักงานเจาหนาที่จะประทับตราขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออก
(ตม.๖) แลวหมายเหตุใตตราประทับขาออกในหนังสือเดินทางและในบัตรขาออกวา เขามาโดยเปนลูกเรือ
๑.๔.๒ เอกสารประกอบ
ก. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (Seamen’s Discharge Book)
ข. บัตร ตม.๖ (ขาออก)
ง. บัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass หรือ Boarding Card)
๑.๔.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ หมวด ๔ การตรวจพาหนะ
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๒. การเพิ่ม – ลด และสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ
การเพิ่มคนประจําพาหนะ หมายถึง การที่คนประจําพาหนะเขามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะลํา
หนึ่ง เชน ทางเครื่องบิน หรือทางเรือ และจะไปปฏิบัติงานประจําพาหนะลําอื่นที่อยูในราชอาณาจักร
การลดคนประจําพาหนะ หมายถึง การที่คนประจําพาหนะไมเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
กับพาหนะที่นําเขามา
การสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ หมายถึง การเพิ่มและลดคนประจําพาหนะในเวลาเดียวกัน คือคนประจําพาหนะที่
จําเปนตองเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับพาหนะลําอื่น จึงตองลดจากพาหนะลําเดิมและเพิ่มลงพาหนะลําใหม
การเพิ่ม – ลดและสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะดังกลาว ไดแก การเพิ่ม – ลดหรือสับเปลี่ยนคน
ประจําพาหนะทางอากาศและพาหนะทางน้ํา
๒.๑ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
๒.๑.๑ เมื่อเจาของหรือผูควบคุมพาหนะมีความประสงคที่จะขอเพิ่ม – ลด หรือสับเปลี่ยนคน
ประจําพาหนะ ก็จะตองยื่นคํารองขอเพิ่ม – ลด หรือสับเปลี่ยนตามแบบ ตม.๕ พรอมสัญญาประกัน โดยมี
หลักทรัพยหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือประกันดวยเงินสด
ในกรณี ที่ ล ดคนประจํ าพาหนะซึ่ งเป น คนต า งด าว ผู ค วบคุ ม พาหนะจะต องนํ า คนประจํ า
พาหนะนั้นมามอบใหพนักงานเจาหนาที่
๒.๑.๒ เมื่อพนักงานตรวจคนเขาเมืองไดรับคํารองพรอมหลักฐานตางๆ และตรวจสอบถูกตองแลว
ใหทําบันทึกสั่งตรวจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมืองที่พาหนะนั้นจอดอยูทําการตรวจ และ
เมื่อคนประจําพาหนะไดรับการเพิ่ม – ลด หรือสับเปลี่ยนนั้น จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๒.๑.๓ สงบันทึกสั่งตรวจกลับคืนใหดานตรวจคนเขาเมืองตนทางทราบ เพื่อจําหนายสัญญาประกัน
๒.๒ เอกสารประกอบ
๒.๒.๑ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเดินทาง (Seamen’s Discharge Book)
๒.๒.๒ คํารองขอของเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
๒.๒.๓ คําขอเพิ่ม – ลด และสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ แบบ ตม.๕
๒.๒.๔ สัญญาประกัน
๒.๒.๕ เงินสดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
๒.๒.๖ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ
๒.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
ข. ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๕ การประกัน บทที่ ๖ หมวด ๔
การตรวจพาหนะและบทที่ ๑๑ ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ
IMMIGRATION BUREAU

๒๑

ก.๑.1.11

การตรวจพาหนะขาเขา

๑.เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวันและ
เวลาที่พาหนะจะเขามาในราชอาณาจักร ยื่นแบบ ตม.๒
๒.พนักงานเจาหนาทีร่ ับเรื่อง (ตม ๒) แจงกําหนดวันและเวลา
ที่พาหนะจะเขามาในราชอาณาจักร

๓.เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ยื่นบัญชีคนโดยสาร
(ตม ๓) และยื่นบัญชีคนประจําพาหนะ ( ตม ๔) เมื่อพาหนะ
มาถึงตามกําหนดวันเวลาที่แจง (ตม ๒)
๔.พนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจพาหนะตามที่แจงและตรวจสอบ
๔.๑ บัญชีคนประจําพาหนะ (ตม ๔)
๔.๒ หนังสือประจําตัวคนประจําพาหนะ/หนังสือเดินทาง
๔.๓ ตรวจสอบบัญชีบุคคลตองหาม
๕.คนประจําพาหนะลงลายมือชื่อในแบบ ตม ๓๖ ขาเขา
ตอหนาพนักงานเจาหนาที่
๖.คนประจําพาหนะไมเดินทางกลับออกไปกับพาหนะดังเดิม
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยื่นเอกสารแบบ ตม ๕
ขอลด เพิ่ม หรือสับเปลี่ยนคนประจําพาหนะ

๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.25
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34 บทที่ 6
หมวด 4 ขอ 21 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.
๒๕๒๒ ม.๒๕
ยบฯาไม
ว ลักษณะทีม.2
่ ๓๔6
๑๒.ป.ระเบี
.พ.ร.บ.คนเข
เมือเกีง่ยพ.ศ.2522
ขอ ๒๑่ 34 บทที่ 6
2. ป.ระเบียบทที
บฯ ่ ไม๖เหมวด
กี่ยว ลัก๔ษณะที

หมวด 4 ขอ 21 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. “.
ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๖
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔
๑..พ.ร.บ.คนเข
(2)
บทที
่ ๖ หมวด ๔าเมืขออง พ.ศ.2522
๒๑ หมวด ๔ม.2
ขอ7๒๑
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34 บทที่ 6
หมวด 4 ขอ 21 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. “.บ.
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๗ (๒)
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔
บทที่ ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑
๑..พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ม.26 และ ม.29
2. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ 34 บทที่ 6
หมวด 4 ขอ 2
1 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. “.บ..ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๖ และม.๒๙
๑.พ.ร.บ.คนเข
าเมืยบฯ
อง พ.ศ.๒๕๒๒
ม.๒๖ ่ และ
๒.ป.ระเบี
ไมเกี่ยว ลักษณะที
๓๔ ม.๒๙
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔
บทที่ ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑
บทที่ ๖ หมวด ๔ ขอ ๒๑ วรรค ๒
๑.พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๒๘
๒.ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๕

๒๒
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ก.๑.3

การตรวจคนโดยสารผาน
เอกสารประกอบการตรวจ
๑. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
๒. บัตรขาเขา – ขาออก (บัตร ตม.๖)
๓. บัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass)

๒๓
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ก.๑.3.1

การตรวจผูโดยสารผานลําและเปลี่ยนลํา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑.เจาหนาที่สายการบินแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับพาหนะ ตามแบบ ตม.๒

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

๒.พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบจํานวน
ผูโดยสารที่เดินทางผานตามที่สายการบินแจง
๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๑๐
๓.พนักงานเจาหนาที่เก็บรวบรวมจํานวน
ผูโดยสารเดินทางผานของแตละเที่ยวบิน
ไวเพื่อตรวจสอบ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณไมเกิน ๓๐ วินาที/คน

๒๔
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ก.๑.3.2
การตรวจผูโดยสารเขามาในราชอาณาจักรซึ่งเดินทางตอไปยังทาอากาศยานในสวนภูมิภาค
( First Port of Arrival )
ขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.คนตางดาวยื่นหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทาง พรอมบัตรที่นั่งโดยสาร

๒.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และ
บันทึกขอมูลการเดินทาง ประทับตราอนุญาตให
ตามประเภทสัญชาติ หนังสือเดินทาง หรือตาม
ประเภทการตรวจลงตรา

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
ลักษณะที่ ๓๔ แกไขเพิ่มเติมหมวด ๓ พ.ศ.๒๕๔๖

๓.คืนหนังสือเดินทาง

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๔๕ – ๕๐ วินาที/คน

๒๕
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ก.๑.3.3

การปฏิบัติเกี่ยวกับคนโดยสารพาหนะเครื่องบินขัดของ
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วของ

๑. ตรวจความถูกตองสมบูรณของหนังสือเดินทาง
ของคนโดยสารทุกคนที่สายการบินนํามามอบสงให
และตรวจสอบวาเปนบุคคลตองหามตาม ม. ๑๒
หรือไม

๑.พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. ตรวจบัตรขาเขา – ขาออก ที่กรอกขอความ
สมบูรณถูกตอง

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

๓. ตรวจสอบคํารองที่สายการบินขออนุญาตนําคนโดยสาร
ออกไปพั ก ผ อนโดยการคั ด แยกผู โ ดยสารว า เป น สั ญชาติ ที่
ไมตองรับตรวจลงตราหรือไม หากไมเปนสัญชาติที่ตองไดรับ
การตรวจลงตรา สายการบิ น ต อ งทํ า สั ญ ญาประกั น แล ว
อนุญาตคนโดยสารออกไปพักผอนโดยไมตองประทับตราขาเขา
ในหนังสือเดินทาง
๔. เมื่อเจาหนาที่สายการบินจะนําผูโดยสารเดินทางออกตามวัน
เวลาที่กําหนดให สงมอบคนโดยสารใหเจาหนาที่ ตม.ขาออก
เพื่อพิจารณาอนุญาตใหออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมตอง
ประทับตราขาออก

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๒๐ นาที

๒๖
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ก.2

การตรวจคนประจําพาหนะ

๒๗
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ก.๒.1
การดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่เดินทางเขามา
เพื่อไปปฏิบัติหนาที่คนประจําพาหนะเรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.ผูแทนเจาของเรือในประเทศไทย วางหลักทรัพยค้ําประกัน
และรองขอนําคนตางดาวไปเปนคนประจําพาหนะเรือ

๒.ฝายพิธีการเขาเมืองฯ รับเรื่องไวตรวจสอบหลักทรัพย
และเอกสารที่เกี่ยวของ

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

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๕

๓.ผูแทนเจาของเรือนําคนตางดาวพรอมเอกสารการเดินทาง
โดยพนักงานเจาหนาที่จะประทับตราอนุญาตให ๔๘ ชม.
เพื่อใหเดินทางไปเพิ่มเปนคนประจําพาหนะเรือ สําหรับคน
สัญชาติจีน สวนคนสัญชาติอื่นจะอนุญาตให ๑๕ วัน

๔.ผูแทนเจาของเรือนําตัวคนตางดาวพรอมดวยเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ไปยื่นคํารองขอเพิ่มเปนคนประจําพาหนะเรือ
ณ ดาน ตม.ที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๓๐วินาที/คน

๒๘
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ก.๒.2
การตรวจคนประจําพาหนะทางอากาศ
ขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.ตัวแทนสายการบินยื่นรายการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ ตามแบบตม. ๒,๓,๔,๕ และตม.๓๖
ยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะตามแบบ ตม.๒
ตม.๕ และ ตม.๓๖

๒.พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองรับแบบ
รายการ และใหคนประจําพาหนะลงลายมือชื่อตอ

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

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลักษณะที่ ๓๔
บทที่ ๖ หมวดที่ ๑

หนาพนักงานเจาหนาที่ในแบบ ตม.๓๖ ในสวนขา
ออกหรือขาเขาแลวแตกรณี และบันทึกขอมูล

๓.เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ตรวจสอบความถูก
ตองของเอกสาร และลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกตอง และมอบใหเจาหนาที่สายการบิน นํา
เอกสารดังกลาวไปสงมอบให กองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมืองตอไป

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๓๐ วินาที/คน

๒๙
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ก.3

ก.5

การตรวจผูโดยสารปวย

๓๐
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ก.5

การตรวจผูโดยสารกรณีผูโดยสารปวย
ขั้นตอนการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

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

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

๒. ป.ระเบียบฯ ไมเกี่ยว
ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๖

๒.เมื่อผูโดยสารมาถึง จะแจงใหเจาหนาที่สายการบินนําตัว
ผูโดยสารและผูต ิดตามมาตรวจอนุญาตเพื่อเขาราชอาณาจักรไทย
ที่งานตองหาม ฝายพิธีการเขาเมือง

๓.ในกรณีที่ผโู ดยสารมีอาการปวยหนักจนไมสามารถเดินทางมา
ตรวจ ณ สถานที่ทําการของงานตองหาม ฝายพิธีการเขาเมืองได
จะดําเนินการจัดสงเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมือง เดินทางไป
ตรวจสอบความถูกตองของผูโดยสาร หากตรวจพบวาเปนบุคคล
ตามหนังสือเดินทาง และมีอาการเจ็บปวยตามที่เจาหนาที่สายการ
บินแจงขอมูล ก็ตรวจอนุญาตใหผูโดยสารเขาราชอาณาจักรไทย
เพื่อเขารับการรักษาอาการเจ็บปวยตอไป

ระยะเวลาการดําเนินการประมาณ ๑๐ นาที
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