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Order of Minister of Interior
No. 1/2558
Subject Classes of Aliens Ineligible for Admission to the Kingdom of Thailand
______________

It appears that a number of aliens who have Temporary Permission to Stay
in the Kingdom of Thailand have overstayed beyond their permitted date, putting
the safety of people and national’s security at risk.
In order to maintain the peace of the nation, the Prime Minister and
Minister of Interior exercise the power under section 16 of Immigration Act, B.E.
2522 and refuse classes of aliens ineligible for admission to the Kingdom of
Thailand under certain condition and specific period of time as shown in the
details below:
1. Alien Surrendered to Authorities:
1.1 An alien who overstays more than 90 days beyond his/her
permitted date will be barred from re-entering the country for 1 year, starting
from the departure date.
1.2 An alien who overstays more than 1 year beyond his/her
permitted date will be barred from re-entering the country for 3 years, starting
from the departure date.
1.3 An alien who overstays more than 3 years beyond his/her
permitted date will be barred from re-entering the country for 5 years, starting
from the departure date.
1.4 An alien who overstays more than 5 years beyond his/her
permitted date will be barred from re-entering the country for 10 years, starting
from the departure date.
2. Alien Being Arrested and Prosecuted:
2.1 An alien who is caught overstaying less than 1 year beyond
his/her permitted date will be barred from re-entering the country for 5 years,
starting from the departure date.
2.2 An alien who is caught overstaying more than 1 year beyond
his/her permitted date will be barred from re-entering the country for 10 years,
starting from the departure date.
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3. These rules are not applied to:
3.1 An alien who departs the country before the age of 18.
3.2 An alien who departs the country before this order enter into force.
This order shall enter into force on the ninetieth day from the date of this
Royal Thai Government Gazette is officially published.
Order on 27 November 2558 (2015)
General Prayuth Chan-ocha
Prime Minister
General Anupong Paochinda
Minister of Interior

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๕ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

คําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
ด้วยปรากฏว่ามีคนต่างด้าวบางจําพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และอยู่เกินกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ประเทศและเพื่อ
ความสงบเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
จึ ง มี คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจํ า พวกเข้ า มาในราชอาณาจั ก รตามเงื่ อ นไขและระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
๑. กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว
๑.๑ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า ๙๐ วัน
ห้า มมิ ให้ เ ข้ า มาในราชอาณาจั กรเป็ น ระยะเวลา ๑ ปี นั บตั้ ง แต่ วัน ที่ คนต่ า งด้า วเดิ น ทางออกนอก
ราชอาณาจักร
๑.๒ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า ๑ ปี ห้ามมิให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๑.๓ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า ๓ ปี ห้ามมิให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๑.๔ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า ๕ ปี ห้ามมิให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๒. กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดําเนินคดี
๒.๑ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี ห้ามมิให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๒.๒ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า ๑ ปี ห้ามมิให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๕ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. คําสั่งนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนที่จะมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ คําสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้ ว ย พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้น การปราบปรามคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด หรือ โอเวอร์สเตย์ (overstay) ประกอบกับได้มี คาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะมี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่าคาสั่งดังกล่าวมีบทลงโทษต่ อคนต่างด้าว จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้คนต่างด้าวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยคนต่างด้าวซึ่งได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากอยู่เกินกว่ากาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
๑. กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว
1.1 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 90 วัน ห้ามมิให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.2 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.3 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 3 ปี ห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1.4 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 5 ปี ห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๒. กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดาเนินคดี
2.1 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตไม่เกิน 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.2 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๓. คาสั่งนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนที่จะมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๒) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนวันที่คาสั่งมีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.immigration.go.th
*************************************************

Announcement from Immigration Bureau
General Prawit Wongsuwan, the Deputy Prime Minister and the Minister of Defense
issue a policy on suppression the aliens who stay in the Kingdom longer than the
determined or Overstay. On 27 November,2015, the minister of Interior issued a new order
regarding classes of aliens ineligible for admission to the kingdom of Thailand. The new
order will be enforced on 20 March, 2016.
Below is the detail of the new order publicized by the Immigration Bureau with regard to
overstayed aliens.
1. Alien Surrendered to Authorities :
1.1 An alien who overstay more than 90 days (after visa expires) will be banned from
re-entering the country for 1 year, starting from the departure date.
1.2 An alien who overstay more than 1 year (after visa expires) will be banned from
re-entering the country for 3 years, starting from the departure date.
1.3 An alien who overstay more than 3 years (after visa expires) will be banned from
re-entering the country for 5 years, starting from the departure date.
1.4 An alien who overstay more than 5 years (after visa expires) will be banned from
re-entering the country for 10 years, starting from the departure date.
2. Alien Being Arrested and Prosecuted :
2.1 An alien who is caught overstay less than 1 year (after visa expire) will be banned
from re-entering the country for 5 years, starting from the departure date.
2.2 An alien who is caught overstay more than 1 year (after visa expire) will be
banned from re-entering the country for 10 years, starting from the departure
date.
3. This rule does not apply to :
3.1 An alien who depart the country before the age of 18.
3.2 An alien who depart the country before enforcing this rule.
See more details at www.immigration.go.th
………………………………………………………………………………

ข้อความประชาสัมพันธ์ ตัววิ่งโทรทัศน์
ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ขอแจ้ ง ให้ ค นต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางเข้ า มาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทราบ สิ่งแรกที่ต้องคานึงถึง คือ วันที่ครบกาหนดอนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศ
ไทย หากอยู่เกินกว่ากาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญ าต ท่านจะถูกห้ามเข้าประเทศไทยตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลา ซึ่งคาสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถ
เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.immigration.go.th
………………………………………………………………………
Immigration Bureau’s Announcement (News ticker)
The Thailand Immigration Bureau would like to inform the temporary-stayed
aliens regarding the expiration date of their permitted staying in Thailand : If they stay longer
than the permitted date, they will be barred from entering the Kingdom of Thailand
pertaining to conditions and duration of stay. This order will be effective from 20 March
2016 onward. See more details at www.immigration.go.th.
………………………………………………………………………

ข้อความประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ
ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ขอแจ้ ง ให้ ค นต่ า งด้ า ว ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางเข้ า มาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทราบ สิ่งแรกที่ต้องคานึงถึง คือ วันที่ครบกาหนดอนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศ
ไทย หากอยู่เกินกว่ากาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญ าต ท่านจะถูกห้ามเข้าประเทศไทยตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลา ซึ่งคาสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถ
เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.immigration.go.th
………………………………………………………………………
Immigration Bureau’s Announcement (News ticker)
The Thailand Immigration Bureau would like to inform the temporary-stayed
aliens regarding the expiration date of their permitted staying in Thailand : If they stay longer
than the permitted date, they will be barred from entering the Kingdom of Thailand
pertaining to conditions and duration of stay. This order will be effective from 20 March
2016 onward. See more details at www.immigration.go.th.
………………………………………………………………………

