
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การทะเบียนคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 
   

 
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รังสิต กรมพระชัยนาทนเรนทร 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๔๙๓” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พุทธศักราช 
๒๔๗๙ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ พระราชบัญญัติ
การทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตาง
ดาว (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
“ใบสําคัญประจําตัว” หมายความวา หนังสือประจําตัวของคนตางดาว ซึ่งนาย

ทะเบียนไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๗/ตอนที่ ๖๒/หนา ๙๘๔/๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เจาบาน” หมายความถึงบุคคลซึ่งครอบครองบานในฐานะเปนเจาของ ผูเชา 
หรือในฐานะอยางอ่ืนใดก็ตาม 

ในกรณีที่เจาบานไมอยูควบคุมบานเอง แตไดมอบหมายใหบุคคลใดควบคุมอยู 
ในระหวางที่ควบคุมอยูนั้นใหถือวาผูควบคุมเทานั้นเปนเจาบาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  คนตางดาวที่มีอายุตั้งแตสิบสองปบริบูรณข้ึนไป ที่อยูในราชอาณาจักร 
ตองมีใบสําคัญประจําตัว 
 

มาตรา ๖  การขอใบสําคัญประจําตัวใหทําเปนเรื่องราวพรอมดวยรูปถายสามรูป
ย่ืนตอนายทะเบียนในทองที่ที่คนตางดาวนั้นมีภูมิลําเนา ตามแบบพิมพและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๗  คนตางดาวที่มีอายุสิบสองปบริบูรณ หรือคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ใหเปนคนเขาเมืองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองแลว ใหไปขอใบสําคัญประจําตัวภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีอายุสิบสองปบริบูรณ หรือวันที่รับอนุญาตใหเปนคนเขาเมืองแลวแตกรณี เฉพาะใน
กรณีหลังใหแจงดวยวาไดนําคนตางดาวอายุต่ํากวาสิบสองปมาดวยกี่คน ถามี เพ่ือนายทะเบียนจะ
ไดจดลงไวในใบสําคัญประจําตัว 
 

มาตรา ๘  คนสัญชาติไทยผูเสียไปซึ่งสัญชาติไทยไมวาดวยเหตุใด ใหไปขอ
ใบสําคัญประจําตัวจากนายทะเบียนในทองที่ที่ตนอยูภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรูหรือควรรูวา
ตนไดเสียไปซึ่งสัญชาติไทย 
 

มาตรา ๙  เมื่อนายทะเบียนไดตรวจเรื่องราวขอใบสําคัญประจําตัวเห็นเปนการ
ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนออกใบสําคัญประจําตัวให 

ใบสําคัญประจําตัวใหมีลักษณะ ขนาด และรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งอยางนอยใหมีรายการแสดงชื่อ วันเดือนปเกิด อาชีพ สัญชาติ และที่อยู พรอมดวยรูปถายของ
คนตางดาวนั้น และลงลายมือช่ือนายทะเบียนไวดวย 
 

มาตรา ๑๐  ใบสําคัญประจําตัวนั้น ใหมีกําหนดอายุดังนี้ 
(๑) ชนิดที่หนึ่ง หนึ่งป 
(๒) ชนิดที่สอง หาป 
ทั้งนี้ นับแตวันออกใบสําคัญประจําตัวให ในการขอใบสําคัญประจําตัว ผูขอจะ

ขอรับใบสําคัญประจําตัวชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๒  ในการออกใบสําคัญประจําตัวหรือการตออายุใบสําคัญประจําตัว 
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราซึ่งกําหนดในกฎกระทรวง แตไมเกินปละส่ีรอยบาท 

ในการออกใบแทนใบสําคัญประจําตัวในกรณีใบสําคัญประจําตัวชํารุดหรือสูญ
หาย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราซึ่งกําหนดในกฎกระทรวง แตไมเกินสองรอยบาท 
 

มาตรา ๑๒๓  คนตางดาวคนใดยายภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู ใหนําใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวไปแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเดิม เพ่ือจด
ขอความลงไวในใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูนั้นกอนที่จะยายไป และใหแจงตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่เขาไปอยูใหมภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตวันไปถึง แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา
สามสิบวันนับแตวันแจงยายไป 

ในกรณีที่คนตางดาวออกนอกเขตจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูไปชั่วคราว
เกินเจ็ดวัน ตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนเขาไปอยูช่ัวคราวภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต
วันที่ไปถึง การแจงในกรณีนี้จะไปแจงดวยตนเองหรือแจงเปนหนังสือตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงก็ได 

ในกรณีที่คนตางดาวตาย ใหเจาบานแหงบานที่คนตางดาวนั้นตายแจงตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่คนตางดาวนั้นตาย ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาตาย 
 

มาตรา ๑๓  ใบสําคัญประจําตัวของผูใดหมดอายุหรือชํารุดในสวนสําคัญหรือสูญ
หาย ใหแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูภายในเจ็ดวันนับแตวันที่หมดอายุ
หรือทราบวาชํารุดหรือสูญหาย เพ่ือขอตออายุหรือขอใบแทนใบสําคัญประจําตัวใหม แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๔  ผูมีใบสําคัญประจําตัว ถาไดมีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ หรือเปลี่ยน
อาชีพ ช่ือตัว ช่ือรอง หรือช่ือสกุล ใหนําใบสําคัญประจําตัวแจงตอนายทะเบียนที่ตนมีภูมิลําเนา
หรือถ่ินที่อยูภายในเจ็ดวัน นับแตวันเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๕  ผูใดเปนผูอนุบาลคนตางดาวซึ่งเปนคนไรความสามารถหรือเปน
ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมของคนตางดาวซึ่งเปนผูเยาวที่มีอายุต่ํากวาสิบหกปบริบูรณ ผู
นั้นมีหนาที่ตองปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัตินี้เพ่ือคนตางดาวนั้น 
 

มาตรา ๑๖  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกคนตางดาวดังตอไปนี้ 
๑. ผูเปนขาราชการหรือลูกจางในรัฐบาลไทย โดยมีหนังสือสัญญาตอกัน

ตลอดเวลาที่หนังสือสัญญานั้นมีผลบังคับ 

                                                 
๒ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๔๙๕ 
๓ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 

๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. ผูซึ่งรัฐบาลตางประเทศไดแจงแกรัฐบาลวา เขามาในราชการ และครอบครัว
ของบุคคลที่กลาวนี้ ตลอดเวลาที่ผูนั้นอยูเพ่ือปฏิบัติราชการ 

๓. ผูถือเอกสารเดินทางซึ่งออกใหโดยองคการสหประชาชาติและเอกสารนั้นยัง
สมบูรณอยู 

๔. บุคคลที่ไมนับเปนคนเขาเมืองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
คนตางดาวซึ่งไดรับความยกเวนดังกลาวขางตน ถาประสงคจะขอรับใบสําคัญ

ประจําตัว ก็ใหสงรูปถายของตนตอนายทะเบียน และใหนายทะเบียนออกใบสําคัญประจําตัวใหใน
กรณีเชนวานี้คนตางดาวนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมและไมจําตองปฏิบัติตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่วาดวยใบสําคัญประจําตัว 
 

มาตรา ๑๗  คนตางดาวซึ่งตองมีใบสําคัญประจําตัว ตองมีใบสําคัญประจําตัวติด
ตัวหรือเก็บไวในลักษณะซึ่งจะแสดงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดเสมอในเมื่อพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจเรียกรองใหแสดง 
 

มาตรา ๑๘  ใบสําคัญประจําตัวของผูตองเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ หรือของผูที่ตองถูกสงกลับตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือของ
ผูออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตออกไปชั่วคราวโดยไดรับอนุญาตใหกลับนั้น ใหเปนอันเพิก
ถอนและใหคนตางดาวนั้นสงใบสําคัญประจําตัวคืนนายทะเบียน 

ใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองหรือผูพบสงคืนนาย
ทะเบียน 
 

มาตรา ๑๙  ในเขตหรือกรณีใด ซึ่งรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรที่จะผอนผันหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม หรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหรัฐมนตรีมีอํานาจที่จะผอนผันหรือ
ยกเวนได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคล รัฐมนตรีจะผอนผันหรือยกเวนคาธรรมเนียมหรือ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได ตามแตจะเห็นสมควร 
 

มาตรา ๒๐๔  ผูใดไมมีใบสําคัญประจําตัวตามความในมาตรา ๕ หรือไมตออายุ
ใบสําคัญประจําตัวที่หมดอายุแลวตามความในมาตรา ๑๓ หรือละเลยไมปฏิบัติตามความใน
มาตรา ๗ มีความผิดตองระวางโทษปรับเปนรายป ปละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติ
ดังกลาวแลว เศษของปใหนับเปนหนึ่งป 
 

                                                 
๔ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๕  ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามความในมาตรา ๘ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

มาตรา ๒๒๖  ผูใดละเลยไมขอใบแทนใบสําคัญประจําตัวที่ชํารุดหรือสูญหายตาม
ความในมาตรา ๑๓ หรือไมปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา 
๑๘ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๒๓  ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือคนตางดาวตาม
ความในมาตรา ๑๕ และผูนั้นละเลยไมปฏิบัติ มีความผิดตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๒๐ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี 

ผูไรความสามารถหรือผูเยาวซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหกปบริบูรณ ไมตองรับอาญาใน
ความผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในกรณีที่มีผูอนุบาลหรือผูปกครอง หรือผูแทนโดย
ชอบธรรม 
 

มาตรา ๒๔  ใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวที่มีอยูแลวกอนวันใชบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตอไปจนหมดอายุของใบสําคัญประจําตัวนั้น 
 

มาตรา ๒๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๕ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๔๙๕ 
๖ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕๗ 
 

มาตรา ๗  ใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวซึ่งมีอยูแลวกอนวันใชบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตอไปจนหมดอายุใบสําคัญประจําตัวนั้น เวนแตผูใดถือใบสําคัญ
ประจําตัวชนิดที่ ๒ ตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 
๒๔๙๓ ผูนั้นตองนําเงินคาธรรมเนียมไปชําระเพ่ิมเติมใหครบจํานวนสําหรับระยะปตอไปที่ยัง
เหลืออยูภายหลังวันใชบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. ๒๔๙๓ มาใชบังคับแกกรณีดั่งกลาวนี้ 
 

มาตรา ๘  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หากกําหนดโทษปรับอยางเดียว ให
อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทนมีอํานาจสั่งเปรียบเทียบได 
 

มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนตางดาวไมสนใจใน
เร่ืองแจงยายตอนายทะเบียนคนตางดาวตามที่กฎหมายไดระบุไว เปนเหตุใหการควบคุมไมรัดกุม
และไดผลเพียงพอตามความมุงหมายของทางราชการ ในระยะเวลาที่กฎหมายเดิมไดบัญญัติไวให
แจงยายภายในกําหนด ๗ วันนั้น เห็นวาเปนระยะหางเกินไปกวาที่จะติดตามตัวไดทันทวงทีเมื่อ
จําเปน จึงใหกําหนดแจงยายหรือแจงใหทราบภายในกําหนด ๔๘ ช่ัวโมง นับแตวันที่ไปถึงทองที่
ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๙/ตอนที่ ๗/หนา ๖๑/๒๙ มกราคม ๒๔๙๕ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๖๔/หนา ๑๔๙/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๘ ส.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

อรดา เชาวนวโรดม 
สุนันทา เอกไพศาลกุล 

จักรกฤษณ วชัรวรานนท 
จารุวรรณ นุชศรี/จัดทํา 

๑๑ มี.ค. ๔๖ 
 

จีระ/แกไข 
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 

วศิน/แกไข 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 


