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การตรวจคนประจ้าพาหนะที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยพาหนะทางน ้า 

 
เป็นการควบคุมคนประจ าพาหนะต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกัน

บุคคลท่ีมีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒  กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) ลงวันท่ี ๑๗  มี.ค. ๒๕๔๒ 
๑.๓ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 

๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒/๑) 
๒.๒ บัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.๔/๑) 
 ๒.๓ หนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตัวคนประจ าพาหนะ เช่น Seaman’s 

Discharge Book , Seaman BOOK 
๒.๔ บัญชีรายช ื่อและลายมอืช่ือ (หรือพิมพ์ลายน ิ้วมือ) ของผ  ้ควบคุมพาหนะและคน 

ประจ าพาหนะ (ตม.๓๖) 
๒.๕ ร้องขออนญุาตใหค้นประจ าพาหนะออกจากพาหนะ (ตม.๓๓) 
๒.๖ ใบส าคัญถิ่นท่ีอย  ่ (ตม.๑๕ หรือ ตม.๑๖ หรือ ตม.๑๖ ย.ว. หรือ ตม.๑๗ (ถ้ามี) ) 

๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
๓.๑ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งก าหนดวันและเวลาท่ีพาหนะจะเข้ามาถึง 

ท่า สถานหรือต าบลในราชอาณาจักรต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งควบคุม
ท่า สถานีหรือต าบลนั้นๆ ก่อนที่พาหนะนั ้นจะเข้ามาถึงท่า สถานีหรือต าบล ภายในก าหนดท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ประกาศไว้ตามแบบพิมพ์แบบ ตม.๒/๑ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามความในวรรคแรก ให้เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะไป 
รายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดกับเส้นทางที่เข้ามา ภายหลังท่ี
พาหนะนั้นเข้ามาถึงราชอาณาจักรโดยมิชักช้า 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งพาหนะเข้ามาตามความในวรรค ๑ หรือ ๒ แล้ว ให้ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีรีบไปท าการตรวจพาหนะนั้นให้ทันตามก าหนดวันและเวลาท่ีได้รับแจ้งไว้นั้น 

๓.๒ การตรวจตราตามปกติ ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเริ่มท าการตรวจพาหนะและ 
คนประจ าพาหนะ ให้ตรวจด บัญชีคนประจ าพาหนะที่เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะได้ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบ ัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียก่อนว่าได้แยก
และกรอกข้อความตามรายการในบัญชีนั้นๆ ว่าถ กต้องหรือไม่หากมีข้อบกพร่องเล็กน้อยและแสดง
ให้เห็นว่ามิได้มีเจตนาละเลยหรือฝ่าฝืน ก็ให้เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะจัดการแก้ไขให้ถ กต้อง แล้ว
จึงท าการตรวจต่อไป 
 
 
 



 ๓.๓ ใหพ้นกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีคนประจ าพาหนะ (CREW LIST) ซึ่ง 
เจ้าของพาหนะหรือผ ้ควบคุมพาหนะมีหน้าที่ยื ่นตามมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมท่า หรือสถานีท่ีท าการตรวจคนเข้าเมือง (ตาม
แบบตม .๔ /๑ ) โดยตรวจสอบกับเอกสารประจ า ตัวคนประจ าพาหนะ (Seaman’s 
Discharge Book, Seaman Book) หรือ เอกสารหนังสือเดินทางก็ได้ และให้ตรวจสอบบัญชี
รายช่ือล กเรือประจำเรือ (SHIP ARTICLE) ของพาหนะทางน้ าด้วย (ถ้ามี) พร้อมท้ังตรวจสอบบัญชี
บุคคลต้องห้าม (BLACK LIST) เมื่อตรวจสอบหลักฐานว่าถ กต้องแล้วให้ผ ้ควบคุมพาหนะและคน
ประจ าพาหนะทางน้ านั้นๆ ลงลายมือ ชื ่อในแบบพิมพ ์ ตม .๓๖ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ เมื่อผ ้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะแจ้งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 ๓.๔ ผ ้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะทางน้ าท่ีเดินทางระหว่างท่าเรือ 
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ข้ า ม า ยั ง ท่ า ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร
ไทย หากค  ว  า  มจ า  เ  ป็  น  จ  ะ  ต้  อ  ง ขึ้  น  จ  า  ก  เ  รื  อ  ก็  ใ  ห้  ยื่  นค า  ร้  อ  ง  ต  า  ม  แ  บ  บ ต  ม .  ๓  ๓ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารและแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจแล้วไม่ปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
๒๕๒๒  ก็อนุญาตให้ขึ ้นจากเรือได้และให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ออกหนังสือส า คัญประจ าตัวตาม
แบบ ตม.๑ ไว้เป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับออกไปกับพาหนะท่ีน าเข้ามา หากผ ้ควบคุม
พาหนะหรือคนประจ าพาหนะเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ. ๒๕๒๒ ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนต่างด้าวนั้นไว้ใน
พาหนะหรือสถานท่ีใดเพื่อตรวจสอบก่อน หากมี ลักษณะเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาภายใน
ราชอาณาจักรไทยก็ให้มีค าส่ังแจ้งเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะน ากลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

๓.๕ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีเหตุอันเช่ือได้ว่า คนประจ าพาหนะผ ้ใดมี 
พฤติการณ์เป็นคนต้องห้ามเข้าเม ืองตามมาตรา ๑๒ (๗ ), (๘ ) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ก็สั่งไม่อนุญาตให้ขึ้นจากพาหนะทางน้ านั้นแล้วแจ้งเหตุให้ผ ้ควบคุมพาหนะ
ทราบ เพื ่อให้ควบคุมตัวไว้ในพาหนะและยึดเอกสารประจำตัวของผ ้นั้นไว้และคืนให้เมื่อพาหนะน า
คนประจ าพาหนะนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
รายงานข้อเท็จจริงให้ผ ้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผ ้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ทราบด้วย 

๓.๖ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจบุคคลและ 
พาหนะ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมต ารวจ ว่าด้วย
ระเบียบการเงินและค่าท าการล่วงเวลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘  ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การตรวจคนประจ้าพาหนะเข้ามาในราชอาณาจักร(ทางน ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีต้องการให้คนประจ าพาหนะออกจากพาหนะ 
 
 

 
 

 
 

เจ้าของพาหนะ
หรือผ ้ควบคุม
พาหนะแจ้ง
ก าหนดวันและ
เวลาท่ีพาหนะจะ
เข้ามาตามแบบ 
ตม.๒/๑ 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและรับเรื่อง
แจ้งก าหนดวันและ
เวลาท่ีพาหนะจะเข้า
มา 

เจ้าของพาหนะหรือผ ้
ควบคุมพาหนะยื่นบัญชี
คนประจ าพาหนะแบบ 
ตม.4/1 เมื่อพาหนะ
มาถึงตามก าหนดวัน
และเวลาท่ีแจ้ง 

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีท า
การตรวจพาหนะ
ตามท่ีแจ้งและ
ตรวจสอบ 
1.บัญชีคนประจ า
พาหนะ (ตม.4/1) 
2.ประจ าตัวคน
ประจ าพาหนะ 
3.บัญชีบุคคลต้องห้าม 

 

คนประจ าพาหนะลง
ลายมือช่ือหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในแบบ ตม.36 
ขาเข้าต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าของพาหนะหรือผ ้ควบคุมพาหนะยื่นค าร้องขอให้
คนประจ าพาหนะออกจากพาหนะตามแบบ ตม.33 

 

เจ้าของพาหนะหรือผ ้
ควบคุมพาหนะเสีย
ค่าธรรมเนียมและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีออก
ใบเสร็จรับเงิน 



 
 
 

การตรวจคนโดยสารที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยพาหนะทางน ้า 
 

เป็นการควบคุมคนโดยสารต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและป้องกันบุคคลท่ีมี
ลักษณะเป็นบคุคลต้องหา้มมใิห้เข้ามาในราชอาณาจักร 

๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  
๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) ลงวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๒ 
๑.๓ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 

๒. เอกสารประกอบ 
๒.๑ รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒/๑) 
๒.๒ บัญชีคนโดยสาร(ตม.๓/๑) 
๒.๓ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๒.๔ บัตรขาเข้า-ขาออก (ตม.๖) 

๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
๓ .๑ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งก าหนดวัน และเวลา ท่ีพาหนะจะเข้ามาถึง

ท่า สถานีหรือต าบลในราชอาณาจักร ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งควบคุม
ท่า สถานีหรือต าบลนั้นๆ ก่อนท่ีพาหนะนั้นจะเข้ามาถึงท่า สถานีหรือตำบล ภายในก าหนดท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้ประกาศไว้ตามแบบพิมพ์แบบ ตม.๒/๑ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามความในวรรคแรก ให้เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะไปรายงาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีใกล้ที่สุด กับเส้นทางที่เข้ามาภายหลังที่พาหนะนั้น
เข้ามาถึงราชอาณาจักรโดยมิชักช้า  

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งพาหนะเข้ามาตามความในวรรค ๑ หรือ ๒ แล้ว ให้ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรีบไปท าการตรวจพาหนะนั้นให้ทันตามก าหนดวันและเวลาท่ีได้รับแจ้งไว้นั้น 

๓.๒ การตรวจลงตราตามปกติ ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเริ่มท าการตรวจพาหนะและคน
โดยสาร ให้ตรวจด บัญชีคนโดยสารท่ีเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
ความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ. ๒๕๒๒ เสียก่อนว่าได้แยกและ
กรอกข้อความตามรายการในบัญชีนั้นๆ ว่าถ กต้องหรือไม่  

หากมีข้อบกพร่องเล็กน้อยและแสดงให้เห็นว่า มิได้มีเจตนาละเลยหรือฝ่าฝืน ก็ให้เจ้าของหรือผ ้
ควบคุมพาหนะจดการแก้ไขใหถ้ กตอ้ง แล้วจงึทำการตรวจต่อไป 

๓.๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีคนโดยสาร  (ตม .๓/๑ ) ท่ีผ ้ควบคุมพาหนะยื่นต่อ
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ท่ี ต ร ว จคน เ ข้ า เ มื อ ง  ต าม ม าต ร า  ๒ ๗  แ ห ่ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิค น เ ข ้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าตรงกับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือไม่ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้าม (BLACK LIST)  

๓.๔ เมื่อตรวจสอบหลักฐานว่าถ กต้อง พนักงานเจ้าหน้าท่ีประทับตราขาเข้าในหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและบัตรขาเข้า (ตม.๖) 



 
 
๓.๕ กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพบคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวผ ้ใดว่าเป็นคนต้องห้าม

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุม
คนต่างด้าวนั้นไว้ในพาหนะหรือสถานที่ใดเพื่อตรวจสอบก่อน  หากมีลักษณะเป็นคนต้องห้ามมิให้
เข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย  ก็ให้มีค าส่ังแจ้งเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะน ากลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยการเปรียบเทียบปรับตาม ม.๗๐ ท าหนังสือแจ้งผ ้ควบคุมพาหนะให้ควบคุมคน
ต้องห้ามตามแบบตม.๓๔ และท าหนังสือแจ้งค าส่ังให้คนต่างด้าวเข้าเมืองทราบ ตามแบบ ตม.๓๕ 

๓.๖ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจคนโดยสารขาเข้าตาม
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมต ารวจ ว่าด้วยระเบียบ
การเงินและค่าท าการล่วงเวลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

 
การขออยู่ต่อคนประจ้าพาหนะทางน ้า 

 
คนต่างด้าวท่ีเป็นคนประจ าพาหนะ โดยปกติเข้ามาในราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้อย ่ใน

ราชอาณาจักรไม่เกินสามสิบวัน หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
เวลาท่ีกำหนด จะต้องยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท่ีก าหนดและเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑. กฎหมายและระเบียบ 
๑.๑ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๔ (๙) และ ๓๕ (๑) 
๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) 
๑.๓ บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๔ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๑.๕ ค าส่ัง ตร.ท่ี ๗๗๗/๒๕๕๑ ลง ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๑ 

๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ แบบค าขออนุญาตอย ่ในราชอาณาจักรเปน็การช่ัวคราวตอ่ไป (ตม.๗) 
๒.๒ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๒.๓ หนังสือรับรองจากบริษัทตัวแทนเจ้าของพาหนะ 
๒.๔ ร ปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จ านวน ๑ ร ป ส าหรับติดค าขออย ่ต่อฯ 

๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
 ๓.๑ คนต่างด้าวที่เป็นคนประจ าพาหนะ ยื่นค าร้องขออนุญาตให้คนประจ าพาหนะอย ่ 

ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (แบบ ตม.๗) และเสีย
ค่าธรรมเนียมตามนัย  ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๗  
พ.ศ.๒๕๔๖ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน  
 
 



 
 

๓.๒ พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ 
เดินทางและตรวจสอบค าร้อง รวมถึงหนังสือรับรองของบริษัทตัวแทนเจ้าของพาหนะ และตรวจสอบ
บัญชีบุคคลต้องห้าม (BLACK LIST) 

๓.๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ตามค าส่ัง ตร.ท่ี  
๗๗๗/2๕๕๑ ลง ๒๕ พ .ย . ๒๕๕๑ ข้อ ๒ .๓๑ แล้วประทับตราในหนังสือเดินทางตามเหตุผล
ความจ าเป็น 

๓.๔ คืนหนังสือเดินทางให้คนต่างด้าว 
 

 
ขั นตอนการขออยู่ต่อคนประจ้าพาหนะทางน ้า 

 
 

 
 

                        เจาของพาหนะ หรือผูควบคุม 
                          พนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบ 
                       พาหนะ ยื่นค ารอง (แบบ ตม.๗)                                        ๑. หนังสือเดินทางหรือเอกสาร 
                  ขออนุญาตใหคนประจ าพาหนะ                                         ใชแทนหนังสือเดินทาง 
                       อยใูนราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว                                   ๒. ค ารองและหนังสือรับรอง 

                                                                                                 ของบริษัทตัวแทนเจาของพาหนะ 
                                                                                                 ๓. บัญชีบุคคลตองหาม 
 
 

  

 

 
 

พนักงานเจาหนาที่ 
พิจารณาอนุญาต/ 
ไมอนุญาต ตามค าสัง่ 

                         ตร.ที ่๗๗๗/๒๕๕๑                     ผูยื่นค ารอง                  คืนหนังสือเดินทาง 
                         ลง 25 พ.ย. 2551                          เสยีค่าธรรมเนียม                        ใหคนตางดาว 

ขอ ๒.๓๑ แลวประทับตรา 
ในหนังสือเดินทาง 
ตามเหตุผลความจ าเปน 

 
                                                                        

 
 



การเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจ้าพาหนะทางน ้า 
 
การเพิ่มคนประจ้าพาหนะ 
 

การเพิ่มคนประจำพาหนะเรือ หมายถึง การตรวจคนประจ าพาหนะท่ีเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในฐานะผ ้โดยสารทั่วไปและ จะเดินทางออกไปในฐานะล กเรือและให้หมายความรวมถึง
คนประจ าพาหนะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยพาหนะล าหนึ่งโดยจะไปปฏิบัติงานประจ าพาหนะล า
อื่นท่ีอย ่ในราชอาณาจักร 

 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๓ (พ .ศ . ๒๕๔๒) ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๔๒ 
๑.๓ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
2.๑ ค าร้องขอของเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ  
๒.๒ ค าขอเพิ่มคนประจ าพาหนะ (ตม.๕)  
๒.๓ สัญญาประกัน (ตม.๒๑ ข.) 
๒.๔ หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินสด 
๒.๕ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
3.1    เมื่อเจ้าของพาหนะหรือผ ้ควบคุมพาหนะมีความประสงค์ท่ีจะขอเพิ่มคนประจ า 

พาหนะ ต้องยื่นค าร้องและค าขอตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ตม.๕) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
3.2    ในกรณีบคุคลท่ีจะขอเพิ่มเป็นคนต่างด้าว ต้องท าสัญญาประกนัตามแบบ 

ตม.๒๑ ข. โดยวางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ าของธนาคารเป็นหลักประกันในวงเงินคนละไม่น้อย
กว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

3.๓    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับค าร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตรวจสอบความถ ก
ต้อง พร้อมท้ังตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้าม (BLACK LIST) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ี
(ระดับสัญญาบัตรขึ้นไป) ลงนามในหนังสือบันทึกส่ังตรวจและในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง (เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ าด่าน ตม .ท่ีพาหนะนั้นจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรทำการตรวจ) และลงนามรับสัญญาประกัน พร้อมลงทะเบียนคุมรอการจ าหน่ายสัญญา
ประกัน 

 
 
 
 
 
 
 



การลดคนประจ้าพาหนะ  
 

การ ลดคนประจ าพาหนะเรือ หมายถึง การตรวจคนประจ าพาหนะที่เดินทางเข้ามาโดย
พาหนะเรือ แต่จะเดินทางออกในฐานะผ ้โดยสารรวมถึงการสับเปล่ียนคนประจ าพาหนะด้วย 

 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) ลงวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๒ 
๑.๓ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ ค าร้องขอของเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ 
๒.๒ ค าขอลดคนประจ าพาหนะ (ตม.๕)  
๒.๓ สัญญาประกัน (ตม.๒๑ ข.) 
๒.๔ หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินสด 
๒.๕ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๒.๖ ต๋ัวโดยสารเครื่องบนิซึ่งสำรองท่ีนั่งแล้ว (กรณีเดินทางออกทางเครื่องบิน)  

 ๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
 3.๑    เมือ่เจ้าของพาหนะหรือผ ้ควบคุมพาหนะมีความประสงค์ท่ีจะขอลดคนประจ า 

พาหนะ ต้องยื่นค าร้องและค าขอตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ตม.๕) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 3.๒    ในกรณีบุคคลท่ีจะขอลดเป็นคนต่างด้าว ต้องท าสัญญาประกันตามแบบ  

ตม.๒๑ ข. โดยวางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ าของธนาคารเป็นหลักประกันในวงเงินคนละไม่น้อย
กว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถว้น)  

 3.๓    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับค าร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตรวจสอบความถ ก
ต้อง พร้อมท้ังตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้าม (BLACK LIST) และต๋ัวโดยสารเครื่องบินขาออก (กรณีท่ี
เดินทางออกโดยเครื่องบิน) ครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ระดับสัญญาบัตรขึ้นไป) 
ลงนามในหนังสือบันทึกส่ังตรวจ และในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที ่ประจ าด่าน  ตม .ที่พาหนะนั ้นจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรท าการ
ตรวจ) และลงนามรับสัญญาประกัน พร้อมลงทะเบียนคุมรอการจ าหน่ายสัญญาประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเปลี่ยนคนประจ้าพาหนะ  
 

การเปล่ียนคนประจ าพาหนะ หมายถึง การเพิ่มและลดคนประจ าพาหนะทางน้ าในเวลา 
เดียวกัน คือคนประจ าพาหนะทางน้ าท่ีมีความจ าเป็นจะเปล่ียนไปปฏิบัติงานกับพาหนะทางน้ าอื่น จึง
ต้องลดจากพาหนะเดิมและไปเพิ่มพาหนะใหม่ 
 

๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) ลงวันท่ี ๑๗ ม.ีค. ๒๕๔๒ 
๑.๓ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ ค าร้องขอของเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ  
๒.๒ ค าขอเปล่ียนคนประจ าพาหนะ (ตม.๕)  
๒.๓ สัญญาประกัน (ตม.๒๑ ข.)  
๒.๔ หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินสด 
๒.๕ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
3.๑     เมื ่อเจ้าของพาหนะหรือผ ้ควบคุมพาหนะมีความประสงค์ที่จะขอเปล่ียนคนประจ า

พาหนะ ต้องยื่นค าร้องและค าขอตามแบบท่ีกำหนดในกฎกระทรวง (ตม.๕) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
3.๒    ในกรณีบุคคลท่ีจะขอเปล่ียนเป็นคนต่างด้าว ต้องท าสัญญาประกันตามแบบ ตม .๒๑ 

ข . โดยวางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ าของธนาคารเป็นหลักประก ันในวงเง ินคนละไม่น ้อย
กว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

3.๓    เมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร ับค าร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ตรวจสอบ
ความถ กต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้าม  (BLACK LIST) และต๋ัวโดยสารเครื่องบินขา
ออก (กรณีท่ีเดินทางออกโดยเครื่องบิน) ครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ระดับ
สัญญาบัตรขึ้นไป) ลงนามในหนังสือบันทึกส่ังตรวจและในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง (เพื ่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่าน ตม.ที่พาหนะนั้นจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรท าการตรวจ) และลงนามรับสัญญาประกัน  พร้อมลงทะเบียนคุมรอการจ าหน่าย
สัญญาประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค น ป  ระจ้า พา ห น ะ ไ ม ่ก ล ับ อ อ ก ไ ป กั บ  เรือ โ ด ย ไ ม ่ทราบสาเ ห ตุ (คนต่างด้าว) 
 

คนประจ าพาหนะเรือท่ีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เข้ามาและอย ่ในราชอาณาจักร
แล้วไม่เดินทางกลับออกไปกับเรือท่ีตนประจ าท างานอย ่โดยไม่ทราบสาเหตุ บริษัทตัวแทนเรือจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน  
๒.๑ ค าร้องของบริษัทขอติดตามตัวคนประจ าพาหนะ 
๒.๒    ค าขอลดคนประจ าพาหนะ (ตม.๕)  
๒.๓ สัญญาประกัน (ตม.๒๑ ข.)  
๒.๔ หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินสด 
๒.๕ ส าเนาประจ าวันของสถานีต ารวจ (ถ้าแจ้งความไว้) 
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
3.๑    บริษัทตัวแทนเรือจะต้องแจ้งเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และหมายเหตุบัญชี

รายช่ือคนประจ าพาหนะ (ตม.๓๖) ช่องต้นทางหรือปลายทางขาออก (ตรวจไม่พบ) พร้อมยื่นค า
ขอลดคนประจ าพาหนะและขอผ่อนผันติดตามตัวโดยท าสัญญาประกันวางเงินสดหรือหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารเป็นหลักประกันคนละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)  

3.๒    เมื่อได้รับค าร้องพร้อมเอกสารหล ักฐานและตรวจสอบถ กต้องแล้ว จะประมวลเรื ่อง
เสนอผ ้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพื ่อพิจารณาลงนามรับสัญญาประกันและขออนุมัติให้บริษัท
ตัวแทนเรือติดตามตัวคนประจ าพาหนะมาส่งมอบภายในก าหนดเวลาไม่เกิน สามสิบวัน 

3.๓    เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้บริษัทตัวแทนเรือรับทราบโดยลงลายมือชื ่อไว้เป ็น
หล ักฐาน หากน าตัวมาส่งมอบภายในระยะเวลา ท่ีก าหนด จะต้องส่งตัวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยท าบันทึกสั่งตรวจ แจ้งให้ด่าน ตม.ปลายทางท าการตรวจขาออกและเมื่อได้รับ
หลักฐานการเดินทางออกแล้วจะหมายเหตุบัญชีควบคุมและจ าหน่ายสัญญาประกัน หากไม่
สามารถน าตัวส่งมอบได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องปรับตามสัญญาประกัน และแจ้งให้งาน
สืบสวน สตม.สืบจับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



คนประจ้าพาหนะถึงแก่กรรม (คนต่างด้าว) 
 

คนประจ าพาหนะเรอืซึ่งได้รับอนญุาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีใหเ้ข้ามาและอย ่ในราชอาณาจักร 
โดยถ กตอ้งแล้ว และถงึแก่กรรมเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทตัวแทนเรือจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 

๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ หนังสือของบริษัทตัวแทนเรือ 
๒.๒ ค าขอลดคนประจ าพาหนะ (ตม.๕) 
๒.๓ ส าเนาประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
๒.๔ ส าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผ ้ตาย 
๒.๕ ส าเนาใบมรณบัตร 
๒.๖ ใบแจ้งการตาย 
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
3.๑     เม ื่อปรากฏว ่าคนประจ าพาหนะเรือซึ่งได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เข้ามา 

และอย ่ในราชอาณาจักรโดยถ กต้องแล้ว และถึงแก่กรรมเนื่องจากเหตุใดๆ  ก็ตาม ตัวแทนบริษัทเรือ
จะต้องแจ้งเหตุการตายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบพร้อมยื่นค าขอลดคนประจ าพาหนะ (ตม.๕) และ
เอกสารหรือหลักฐานตามรายละเอียดข้อ ๒ 

3.๒    เมือ่พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งพร้อมเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และตรวจสอบถ กต้อง
แล้ว จะรวบรวมน าเสนอผ ้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันเพื่อส่ังจ าหน่ายบัญชี 

3.๓     เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะหมายเหตุการณ์ตายไว้ในบัญชีรายช่ือและ
ลายพิมพ์นิ้วมือคนประจ าพาหนะ (ตม.๓๖) ในช่องต้นทางหรือปลายทางขาออกแล้วแต่กรณีและ
จ าหน่ายบัญชีคนประจ าพาหนะตามระเบียบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คนประจ้าพาหนะป่วย (คนต่างด้าว) 
 

คนประจ าพาหนะเรือซึ่ งไ ด้รั บอนุญาตจากพนักงานเ จ้าหน้า ท่ีให ้เ ข ้า ม าและอย ่ใ น
ราชอาณาจักรแล้วป่วยไม่สามารถเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับเรือท่ีตนประจ าท างาน
อย ่ และขอพักรักษาตัวอย ่ตามโรงพยาบาลต่างๆ บริษัทตัวแทนเรือจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีปฏิบติั ดังนี้ 

 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
2.  เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ ค าร้องของบริษัทตัวแทนเรือขอให้คนประจ าพาหนะท่ีป่วยอย ่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ช่ัวคราว 
๒.๒ ใบรับรองแพทย์ 
๒.๓ ค าขอลดคนประจ าพาหนะเรือ (ตม.๕)  
๒.๔ สัญญาประกัน (ตม.๒๑ ข.) 
๒.๕ หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินสด 

 ๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
 3.๑   บริษัทตัวแทนเรือจะต้องยื่นค าร้องและค าขอลดคนประจ าพาหนะเรือท่ีปว่ยและทำ 

สัญญาประกันโดยวางเงินสดหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารเป็นหลักประกันในวงเงินคนละไม่น้อย
กว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

3.๒    เมื่อได้รับค าร้องพร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ และตรวจสอบถ กต้องแล้ว จะสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลซึ่งผ ้ป่วยเข้าพักรักษาตัวอย ่เมื ่อได้รับรายงานว่า
เป็นความจริงจะประมวลเรื่องเสนอผ ้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อพิจารณาอนุญาตให้อย ่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและลงนามรับสัญญาประกัน 

3.๓    เมื่อคนประจ าพาหนะหายป่วยแล้ว บริษัทตัวแทนเรือจะต้องยื่นค าร้องขอให้คน
ประจ าพาหนะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หากเป็นกรณีเดินทางออกทางเครื่องบินให้น าต๋ัว
โดยสารเครื่องบินซึ่งส ารองท่ีนั่งแล้วมาแสดงด้วย  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะท าบันทึกส่ังตรวจแจ้ง
ให้ ด่าน ตม.ปลายทางท่ีคนประจำพาหนะจะเดินทางออกเพื่อทำการตรวจ และประมวลเรื่องเสนอ
ผ ้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันเพื่อทราบและจ าหน่ายบัญชีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



คนประจ้าพาหนะถูกจับกุม (คนต่างด้าว) 
 

คนประจ าพาหนะเรื อซึ่ ง ไ ด้ รั บอนุญาตจากพนักงานเ จ้ าหน้า ท่ี ให ้เข ้ามาและอย ่ใ น
ราชอาณาจักรแล้ว และถ กจับกุมตัวด าเนินคดีอาญาบริษัทตัวแทนเรือจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ หนังสือของบริษัทตัวแทนเรือ 
๒.๒ ค าขอลดคนประจ าพาหนะเรือ (ตม.๕) 
๒.๓ สัญญาประกัน (ตม.๒๑ ข.) 
๒.๔ หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือเงินสด 
๒.๕ สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๒.๖ ส าเนาประจ าวันของสถานีต ารวจ 
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
3.๑  บริษัทตัวแทนเรือจะต้องท าหนังสือแจ้งการถ กจับกุมของคนประจ าพาหนะให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีทราบ พร้อมกับยื่น ตม.๕ ของลดคนประจ าพาหนะและท าสัญญาประกัน โดยวางเงินสดหรือ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารเป็นหลักประกันในวงเงินคนละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) 

3.๒  เมื่อได้รับค าร้องพร้อมเอกสารและตรวจสอบถ กต้องแล้วจะประมวลเรื่องเสนอ
ผ ้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อทราบและพิจารณาลงนามรับสัญญาประกันตามระเบียบและลงบัญชี
ควบคุมไว้ 

3.๓  ท าหนังสือสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนผ ้รับผิดชอบเพื่อขอทราบผลคดี ซึ่งเมื่อคดีถึง
ที่สุดแล้วจะต้องส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยท าบันทึกสั่งตรวจแจ้งให้ ด่าน ตม .
ปลายทางขาออกท าการตรวจ 

3.๔  เมื ่อได้รับหลักฐานการเดินทางออกแล้ว จะหมายเหตุในบัญชีควบคุมและประมวล
เรื่องเสนอผ ้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันเพื่อรับทราบและจ าหน่ายสัญญาประกันต่อไป 
 



      ั          ี่  ั    ี 

การตรวจคนประจ้าพาหนะที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางน ้า 
 

เป็นการควบคุมคนประจ าพาหนะต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามากับพาหนะเรือ ให้กลับออกไป
นอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ลงวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๒ 
๑.๓ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔ 
๒. เอกสารหรือหลักฐาน 
๒.๑ รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒/๑) 
๒.๒ บัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.๔/๑) 
2.3   หนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตัวคนประจ าพาหนะ เช่น SEAMAN’S 

DISCHARGE BOOK, SEAMAN BOOK.  
๒.๔ บัญชีรายช่ือและลายมือช่ือ (หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ) ของผ ้ควบคุมพาหนะและคนประจ า

พาหนะ (ตม.๓๖) 
๒.๕ ใบส าคัญถิ่นท่ีอย ่ (ตม.๑๕ หรือ ตม.๑๖ หรือ ตม.๑๖ ย.ว. หรือ ตม.๑๗ (ถ้ามี) )  
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ 
๓ .๑ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งก าหนดวันและเวลาท่ีพาหนะจะออกจาก

ท่า สถานีหรือต าบลในราชอาณาจักร ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งควบคุม
ท่า สถานีหรือต าบลนั้นๆ ก่อนท่ีพาหนะนั้นจะออกจากท่า สถานี หรือตำบล ภายในก าหนดท่ี พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีได้ประกาศไว้ตามแบบพิมพ์แบบ ตม.๒/๑ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งพาหนะจะออกไปตามความในวรรค ๑ แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรีบไปทำการตรวจพาหนะนั้นใหทั้นตามกำหนด วันและเวลาท่ีได้รับแจ้งไว้นั้น 

  ๓.๒ การตรวจตราตามปกติ ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเริ่มท าการตรวจพาหนะและคน
ประจ าพาหนะ ให้ตรวจด บัญชีคนประจ าพาหนะที่เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะได้ยื ่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียก่อนว่าได้
แยกและกรอกข้อความตามรายการในบัญชีนั้นๆ ว่าถ กต้องหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องเล็กน้อยและ
แสดงให้เห็นว่ามิได้มีเจตนาละเลยหรือฝ่าฝืน ก็ให้เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะจัดการแก้ไขให้ถ กต้อง
แล้วจึงท าการตรวจต่อไป 

  ๓.๓ ให ้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.๔/๑) ท่ีผ ้ควบคุมพาหนะยื่นต่อ
พนั ก ง าน เ จ้ า หน้ า ท่ี ต ร ว จคน เข้ า เ มื อ ง  ต าม มาต ร า  ๒ ๗  แ ห ่ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิค น เ ข ้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าตรงกับเอกสารประจำตัวคนประจ าพาหนะหรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบบัญชี
บุคคลต้องห้าม (BLACK LIST) เมื่อตรวจสอบหลักฐานว่าถ กต้องแล้ว ก็ให้ผ ้ควบคุมพาหนะและคน
ประจ าพาหนะลงลายมือช่ือในช่องต้นทางขาออกในบัญชี ตม.๓๖ ซึ ่งคนประจ าพาหนะนั้นได้ลง
ลายมือชื่อไว้แล้วในช่องแรกต้นทางขาเข้า เมื่อขณะท่ีพาหนะเดินทางเข้ามาไว้ทุกคน แล้วคืนบัตร
ประจ าตัวคนเรือ (SEMAN’S BOOK) พร้อมเก็บค าร้องขออนุญาตตามแบบ  ตม .๓๓ และหนังสือ
ส าคัญประจ าตัวแบบ ตม.๑ ซึ่งได้ออกให้ไว้ 



๓.๔ คนประจ าพาหนะคนใดจะไม่เดินทางกลับออกไปกับพาหนะท่ีน าเข้ามาไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ให้ส่ังเจ้าของพาหนะหรือผ ้ควบคุมพาหนะส่งตัวคนประจ าพาหนะนั้นไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดย
มิชักช้า เพื่อดำเนินการยื่นแบบขอลดคนประจ าพาหนะ (ตม.๕) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
๒๕๒๒ ต่อไป 

๓.๕ กรณีเรือออกไปแวะตามด่านตรวจคนเข้าเมืองชายฝ่ังในราชอาณาจักรให้พนักงาน
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท า ก า ร ต ร ว จ  ณ  ท ่า เ ร ือ ต ้น ท า ง ม อ บ เ อ ก ส า ร  ต ม .๓ /๑ , ต ม .๔ /๑ , แ ละ  ต ม .
๖ จ านวน ๑ ชุด ให้กับผ ้ควบคุมพาหนะเพื่อน าไปยื ่นกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองปลายทางด าเนินการตามขั้นตอนของการตรวจออก แล้วส่งคืนหลักฐานมายังด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าเรือต้นทางต่อไป 

๓.๖ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจบุคคลและพาหนะตาม
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมต ารวจ ว่าด้วยระเบียบ
การเงินและค่าท าการล่วงเวลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

 
การตรวจคนโดยสารที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางน ้า 

 
เป็นการควบคุมคนโดยสารต่างด้าวที่จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ลงวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๒ 
๑.๓   ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๔  
๒. เอกสารประกอบ  
๒.๑ รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒/๑)  
๒.๒ บัญชีคนโดยสาร (ตม.๓/๑)  
๒.๓ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
๒.๔ บัตรขาเข้า-ขาออก (ตม.๖) 
๓. ขั นตอนและวิธีปฏิบัติ  
๓ .๑ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งก าหนดวันและเวลาท่ีพาหนะจะออกจาก

ท่า สถานีหรือต าบลในราชอาณาจักรต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งควบคุม
ท่า สถานี หรือต าบลนั้นๆ ก่อนท่ีพาหนะนั้นจะออกจากท่า สถานีหรือตำบล ภายในก าหนดท่ีพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีได้ประกาศไว้ตามแบบพิมพ์แบบ ตม.๒/๑ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งพาหนะจะออกไปตามความในวรรค ๑ แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรีบไปท าการตรวจพาหนะนั้นให้ทันตามก าหนดวันและเวลาท่ีได้รับแจ้งไว้นั้น 

 
 



 ๓.๒ การตรวจตราตามปกติ ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเริ่มท าการตรวจพาหนะและคน
โดยสาร ให้ตรวจด บัญชีคนโดยสารท่ีเจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะได้ยื ่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียก่อน ว่าได้แยกและกรอก
ข้อความตามรายการในบัญชีนั้นๆ ว่าถ กต้องหรือไม่ 

หากมีข้อบกพร่องเล็กน้อยและแสดงให้เห็นว่ามิได้มีเจตนาละเลยหรือฝ่าฝืนก็ให้เจ้าของหรือ
ผ ค้วบคุมพาหนะจดการแก้ไขใหถ้ กตอ้ง แล้วจงึทำการตรวจต่อไป 

๓.๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีคนโดยสาร  (ตม .๓/๑ ) ท่ีผ ้ควบคุมพาหนะยื่นต่อ
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ท่ี ต ร ว จค น เ ข้ า เ มื อ ง  ต าม ม าต ร า  ๒ ๗  แ ห ่ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิค น เ ข ้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าตรงกับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือไม่ 

๓.๔ คนต่างด้าวทุกคนรวมท้ังคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีหน้าที่ต้อง
รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจ าเส้นทางนั้น เมื่อเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยสารพาหนะประเภทใดหรือเดินทางเท้าออกไป  มีหน้าท่ีต้องกรอกรายการ
ในบัตร ตม.๖ (DEPARTURE CARD) คนละ ๑ ฉบับ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีพร้อมีหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบส าคัญถิ่นท่ีอย ่หรือใบแทนใบส าคัญถิ่นท่ีอย ่ (ในกรณีที่เป็นคน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ ่นที่อย ่ในราชอาณาจักรแล้ว) ของตนแล้วแต่กรณี เพื่อท าการตรวจให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรายการในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ใบสำคัญถิ่นท่ี
อย ่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นท่ีอย ่ของคนโดยสาร และบัตร ตม.๖ (DEPARTURE CARD) ซึ่งคนโดยสาร
กรอกยื่นว่าถ กต้องหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถ กต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประทับตราอนุญาตขาออกไว้ใน
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือในใบส าคัญถิ่นท่ีอย ่หรือใบแทนใบส าคัญ
ถิ่ น ท่ี อย ่  กั บ ลง ลา ยมื อ ช่ื อ ขอ งพนั ก ง าน เ จ้ า หน้ า ท่ี ผ ้ ต ร ว จ  วั น  เ ดื อ น  ปี  และ ช่ื อ พาหน ะ 
ท่ี ต ร  ว จ แ ล้ ว ใ ห้ คื นห  นั ง สื อ เ ดิ น  ท า ง ห รื  อ เ อ ก ส า ร ใ ช้ แ ท น  ห  นั ง สื อเดินทาง ใบส าคัญถิ่นท่ีอย ่หรือ
ใบแทนใบส าคัญถิ่นท่ีอย ่ให้แก่ผ ้ถือไป กับให้ประทับตราตรวจเช่นเดียวกับที่ประทับในเอกสาร
ดังกล่าวในบัตร ตม. ๖ (DEPARTURE CARD)  

๓.๕ เจ้าของหรือผ ้ควบคุมพาหนะ เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจคนโดยสารขาออกตาม
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเม ือง  พ .ศ .๒๕๒๒ และระเบียบกรมต ารวจ ว่าด้วย
ระเบียบการเงินและค่าท าการล่วงเวลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
และพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การตรวจคนประจ้าพาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร(ทางน ้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
      
 

เจ้าของพาหนะหรือ ผ ้
ควบคุมพาหนะแจ้ง
ก าหนดวันและเวลาท่ี
พาหนะจะออกไปตาม 

แบบ ตม.2/1 

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและรับเรื่อง
แจ้งก าหนดวันและ
เวลาท่ีพาหนะจะ
ออกไป 

เจ้าของพาหนะหรือผ ้
ควบคุมพาหนะยื่น
บัญชีคนประจ าพาหนะ
แบบ ตม.4/1 เมื่อ
พาหนะจะออกตาม
ก าหนดวันและเวลาท่ี
แจ้ง 

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีท า
การตรวจพาหนะ
ตามท่ีแจ้งและ
ตรวจสอบ 
1.บัญชีคนประจ า
พาหนะ (ตม.4/1) 
2.บัตรประจ าตัวคน
ประจ าพาหนะ 
3.บัญชีบุคคลต้องห้าม 

คนประจ าพาหนะ
ลงลายมือช่ือหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือใน
แบบ ตม.36 ขา
ออกต่อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าของพาหนะหรือผ ้
ควบคุมพาหนะเสีย
ค่าธรรมเนียมและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีออก
ใบเสร็จรับเงิน 


