
 
เรื่อง การอยู่เกินก าหนดระยะอนุญาต (Overstay) 

 
ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่การอยู่เกินก าหนดระยะอนุญาต (Overstay) ตามที่

ได้รับแจ้งจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้  
ตามที่มีค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง 

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมี
ผลบังคับ ใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับจากวันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป  

1. เมื่อเดินทางไปยังราชอาณาจักรไทยโปรดค านึงถึงระยะเวลาพ านักอนุญาตและหลีกเลี่ยงการการ
อยู่เกินก าหนดระยะอนุญาตที่ได้รับ  

2. หากท่านพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินก าหนดระยะอนุญาต (Overstay) ก่อนที่ค าสั่งจะมีผล
บังคับใช้ (20 มีนาคม 2559) สามารถเข้ามอบตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยโดย
เสีย ค่าปรับในอัตรา 500 บาท/วัน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ไทยได้  

3. หากท่านได้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินก าหนดระยะอนุญาต (Overstay) และไม่ได้
เดินทาง ออกนอกราชอาณาจักรไทยก่อนที่ค าสั่งจะมีผลบังคับใช้ (20 มีนาคม 2559) จะเสียค่าปรับในอัตรา 500 
บาท/วัน แต่ไม่ เกิน 20,000 บาท และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว  

3.1 หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 90 วัน จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา1 ปี
นับตั้งแต ่วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร  

3.2 หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า1 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ 
วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร  

3.3 หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า3 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ 
วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร  

3.4 หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า5 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา10 ปีนับตั้งแต่ 
วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร  
กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมด าเนินคดี  

3.5 หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต่ ากว่า 1 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ 
วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร  

3.6 หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 1 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 10 ปี
นับตั้งแต่ วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร  

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th  
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน  

 
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 

http://www.immigration.go.th/


Warning of Overstay 

(Enforced since 20 March 2016) 

According to Ministry of Interior’s Order 1/2558 Regarding Classes of Aliens Ineligible 

for Admission to the Kingdom of Thailand 

1. When entering the Kingdom of Thailand, please be mindful of the last day on your stay 

permit and DO NOT stay longer than the permitted date. 

2. If you have already overstayed beyond the permitted date, you must leave the country before 

the order’s enforced date (20 March 2016). 

3. If you have already overstayed beyond the permitted date and do not leave the country 

before the order’s enforced date (20 March 2016), you will be banned from re-entering the 

Kingdom of Thailand as shown in the details below: 

Alien Surrendered to Authorities: 

1. An alien who overstays more than 90 days beyond his/her permitted date will be banned 

from re-entering the country for 1 year, starting from the departure date. 

2. An alien who overstays more than 1 year beyond his/her permitted date will be banned 

from re-entering the country for 3 years, starting from the departure date. 

3. An alien who overstays more than 3 years beyond his/her permitted date will be banned 

from re-entering the country for 5 years, starting from the departure date. 

4. An alien who overstays more than 5 years beyond his/her permitted date will be banned 

from re-entering the country for 10 years, starting from the departure date. 

Alien Being Arrested and Prosecuted: 

1. An alien who is caught overstaying less than or exactly 1 year beyond his/her permitted 

date will be banned from re-entering the country for 5 years, starting from the departure date. 

2. An alien who is caught overstaying more than 1 year beyond his/her permitted date will 

be banned from re-entering the country for 10 years, starting from the departure date. 

4. If you have already overstayed beyond your permitted date before the order’s enforced date 

(20 March 2016), you may surrender to the authorities at the Immigration Checkpoint (land 

border, seaport, and airport). You must pay a fine of 500/day, but not exceeding 20,000 baht 

before you are allowed to leave the Kingdom of Thailand. 

 

Source: http://overstay.immigration.go.th/advice.html 
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