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เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 

(2) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 28/ฉบับพิเศษ หนา้ 45/1 มีนาคม 2522 



“พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจน าบุคคลจากที่แห่ง
หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง 

“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึงตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือตัวแทนผู้
ครอบครองพาหนะ แล้วแต่กรณี 

“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 

“คนประจ าพาหนะ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าหรือท างานประจ าพาหนะ และ
เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไม่มีคนประจ า
พาหนะ 

“คนโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งเดินทางโดยพาหนะไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากผู้ควบคุม
พาหนะและคนประจ าพาหนะ 

“คนเข้าเมือง” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง” หมายความว่า แพทย์ซึ่ งอธิบดีแต่งตั้ ง เ พ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของผู้เช่า หรือ
ในฐานะอ่ืนใด ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

“เคหสถาน” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่งคนอยู่อาศัย 
และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

“โรงแรม” หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

“ผู้จัดการโรงแรม” หมายความว่า บุคคลผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมต ารวจ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมกับค่าท าการและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้2 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 

 

  
มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมต ารวจ  อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรม
อัยการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการองค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

  
มาตรา 7  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 

(2) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 36 วรรคสอง 

(3) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

เงื่อนไขเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติและเงื่อนไขอ่ืนตามมาตรา 41 วรรคสอง 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่ 

(6) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง และก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนต่างด้าวดังกล่าวตามมาตรา 43 วรรคสอง 

(7) อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมีถิ่นที่ อยู่ใน
ราชอาณาจักร และอนุญาตและก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปพลางก่อนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

(8) สั่งระงับการอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 47 วรรคสาม 

                                                           
2 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิม่เติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับอ านาจหนา้ที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 



(9) อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ต่อไปตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง 

(10) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 53 

(11) ให้ค าปรึกษาค าแนะน า และความเห็นแก่รัฐมนตรีในการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านหรือพนักงานอ่ืน เพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติ หรือในการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(12) พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคนเข้าเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

  
มาตรา 8  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการและเลขานุการ

เสนอเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อประธานกรรมการหรือในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอความเห็นต่อกรรมการซึ่งที่ประชุมมอบหมายโดยมิชักช้า และให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการดังกล่าวเป็นผู้เรียกประชุมตามความรีบด่วนของเรื่อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมก าหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 9  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 10  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกเป็นหนังสือ

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้ 
  

หมวด 2 

การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร 

 



มาตรา 11  บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา  ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีจะ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 12  ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร 

(1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่
ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราส าหรับคนต่าง
ด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การตรวจลงตราตาม (1) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง3 

(2) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

(3)4 เข้ามาเพ่ือท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าว 

(4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามวิชาการแพทย์เพ่ือ
ป้องกันโรคติดต่อตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระท าการเช่นว่านั้น 

(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

(7) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อ
ความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ต่างประเทศได้ออกหมายจับ 

(8) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพติด
ให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

(9) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14 

                                                           
3 มาตรา 12 (1) วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2523 
4 มาตรา 12 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561 



(10) รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16 

(11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาล
ไทยเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค ร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ ให้ใช้แพทย์
ตรวจคนเข้าเมือง 

  
มาตรา 13  คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน

หนังสือเดินทาง 

(1) ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะทางน้ าหรือทางอากาศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่า 
สถานี หรือท้องที่ ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมบุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือส าคัญตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ถือไว้ก็ได้ 

(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมา
ชั่วคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น 

(3) คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทย
ไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น ๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุม
พาหนะและคนประจ าพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั้นด้วย 

  
มาตรา 14  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว หรือมี

ประกันหรือจะยกเว้นภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้  ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เด็กอายุต่ ากว่าสิบสองปี 
  
มาตรา 15  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตราบเท่าที่อยู่ในฐานะดังต่อไปนี้ให้ได้รับการ

ยกเว้นไมต่้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการปฏิบัติหรือการ
ต้องห้ามตามมาตรา 11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 วรรคสอง 

(1) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรหรือ
ซ่ึงเดินทางผ่านราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน 

(2) พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
ราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน 



(3) บุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือ
ภารกิจในราชอาณาจักร 

(4) บุคคลซึ ่งปฏิบัติหน้าที ่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่
รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 

(5) หัวหน้าส านักงานขององค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองการ
ด าเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญหรือ
บุคคลอ่ืนซึ่งองค์การหรือทบวงการเช่นว่านั้น แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร 
เพ่ือองค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับองค์การหรือทบวง
การระหว่างประเทศนั้น 

(6) คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลตาม (1) (2) (3) 
(4) หรือ (5) 

(7) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาท างานประจ าเป็นปกติ ณ ที่พักอาศัย
ของบุคคลตาม (1) หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีต าแหน่งทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาล
ไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศ 

ในกรณีตาม (1) (2) (6) หรือ (7) ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศและหลักถ้อยทีถ้อย
ปฏิบัติต่อกัน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนว่าบุคคลซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้นเป็นผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรานี้ 

  
มาตรา 16  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่า เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศหรือเพ่ือความสงบ

เรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือ
จ าพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจ าพวกนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได ้

  
มาตรา 17  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่าง

ด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้อ งปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา 18  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักร 



เพ่ือการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจอนุญาต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจ าเส้นทางนั้น และถ้าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นรายการ
ตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงด้วย5 

  
มาตรา 19  ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร

หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยให้ค า
รับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบค าสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดก็ได้ หรือถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกท้ังประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้น
ไว้ ณ สถานที่ใดตามท่ีเห็นเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกบุคคลซึ่งมีเหตุอันควร
เชื่อว่าถ้อยค าของบุคคลนั้นอาจเป็นประโยชน์แก่กรณีที่สงสัยให้มาสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยค าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได ้

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการอันระบุในมาตรา 12 (8) 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเข้ามาเพ่ือการเช่นว่านั้น พนักงานเจ้าที่อาจอนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรได้ชั่วคราวโดยสั่งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตน และตอบค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจะ
สั่งให้ไปรายงานตนและตอบค าถามของเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที ่ที ่ผู ้นั ้นอาศัยอยู ่ ตาม
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดก็ได้ แต่ระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงานตนและตอบค าถามต้องห่างกันไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันต่อครั้ง 

  
มาตรา 20  ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา 19 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นได้เท่าที่จ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงก็ได้ แต่มิให้เกินเจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจ าเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอ านาจกักตัวไว้
เท่าที่จ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียก
ทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ 

                                                           
5 มาตรา 18 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย 



มาตรา 21  ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ให้เจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะหรือเข้ามาโดยไม่มีพาหนะ ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา 22  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามา

ในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โดยมีค าสั่งเป็นหนังสือ ถ้าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่พอใจในค าสั่ง อาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ 
เว้นแต่กรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) ห้ามมิให้อุทธรณ์ ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้มี
ค าสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีค าสั่งว่าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 12 

การอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ท าตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคนต่างด้าวยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอการส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรไว้จนกว่าจะได้มีค าสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 

ในระหว่างด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือระหว่างรอฟังค าสั่งของรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี ให้น ามาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่มิให้น ามาตรา 20 มาใช้บังคับด้วย 

 

หมวด 3 

พาหนะ 

 

  
มาตรา 23  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องน าพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา   ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 24  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจพาหนะที่ เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอก

ราชอาณาจักร หรือพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ารับคนโดยสารเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ใน
กรณีที่พาหนะนั้นได้ใช้ในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
ไทยแล้ว 

  



มาตรา 25  พาหนะใดที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้
ควบคุมพาหนะต้องแจ้งก าหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึงหรือจะออกจากเขตท่าสถานี หรือท้องที่ตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองซึ่ งควบคุมเขตท่า สถานี หรือท้องที่นั้น 
ภายในก าหนดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศไว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปแจ้งด้วย
ตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้า 

การแจ้งตามความในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหรือให้ปฏิบัติ
ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดแก่พาหนะใดก็ได้ 

  
มาตรา 26  พาหนะใดที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้

ควบคุมพาหนะต้องยื่นรายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่
และภายใต้เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องท าการตรวจ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมาย 

  
มาตรา 27  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในหรือที่

จะออกไปนอกราชอาณาจักรมีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มิให้คนโดยสารหรือคนประจ าพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว้ ด้วยความ

เห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ควบคุมพาหนะและ
คนประจ าพาหนะเป็นคนคนเดียวกัน ให้บุคคลนั้นออกไปจากพาหนะเพ่ือไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 
25 ในฐานะเป็นผู้ควบคุมพาหนะได้ 

ถ้าคนโดยสารหรือคนประจ าพาหนะดังกล่าวขัดขืนหรือก่อความวุ่นวายให้น ามาตรา  29 วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็น
ผู้เสีย 

(2) ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจ าพาหนะรวมทั้งผู้ควบคุมพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาที่อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนด 

(3) ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะซึ่งน าพาหนะมาจากหรือไป

ยังชายแดนที่เป็นทางต่อเนื่องกับประเทศอ่ืนและรับคนโดยสารซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปส่ง



ที่ชายแดนเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับคนโดยสารซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรเท่านั้น 

  
มาตรา 28  ในระหว่างที่ยังอยู่ในราชอาณาจักร ถ้ามีการเพ่ิมหรือลด หรือเปลี่ยนคนประจ า

พาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจ าพาหนะดังกล่าวผู้ใดจะไม่กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้เจ้าของพาหนะหรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าของพาหนะอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คนประจ าพาหนะจะไม่กลับออกไปดังกล่าวในวรรคหนึ่งและคนประจ าพาหนะนั้นเป็น
คนต่างด้าว ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ แล้วแต่กรณี น าบุคคลผู้นั้นไปมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิ
ชักช้า 

ถ้าคนประจ าพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ แล้วแต่
กรณี ปฏิบัติตามวรรคสองให้น ามาตรา 29 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตาม
วรรคนี้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา 29  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ในพาหนะ หรือให้ส่งตัวไปยัง
สถานที่ใด เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมไว้ตรวจสอบ หรือให้ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือก่อความวุ่นวาย เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะหรือผู้แทนอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจควบคุมหรือจับกุมคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ถ้าไม่สามารถ
จะขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ทันท่วงที ให้มีอ านาจจับคนต่างด้าวผู้นั้นได้เอง แล้ว
ส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจนั้นรีบจัดส่งตัวไปยังพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา 30  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือน าพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จ าเป็นเพื่อการ
ตรวจ 

การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระท าโดยใช้สัญญาณหรือวิธีอ่ืนใดอันเป็นที่เข้าใจกันก็ได้ 



มาตรา 31  พาหนะใดที่ เข้ามาในราชอาณาจักร นับแต่เวลาที่พาหนะนั้ นผ่านเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้วจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจเสร็จ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะหรือน าพาหนะอ่ืนเข้าเทียบหรือเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือ
การตรวจ  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 32  พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ

ตรวจหรือหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจแล้ว แต่พาหนะนั้นยังอยู่ ในราชอาณาจักร ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่ง
มิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะหรือน าพาหนะอ่ืนเข้าเทียบ   ทั้งนี้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจในระหว่างผู้
ซึ่งจะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิได้ขึ้นไปบนพาหนะด้วย 

ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระท าการตามมาตรานี้ 
  
มาตรา 33  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกระท าการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือต้อง

ไปท าการตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือต้องไปนอก
สถานที่ท าการเพื่อควบคุมพาหนะไว้หรือต้องรอเพ่ือตรวจพาหนะอันมิใช่ความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินค่าท าการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 4 

การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

 

  
มาตรา 34  คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้ามาเพ่ือการ

ดังต่อไปนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล 

(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ 

(3) การท่องเที่ยว 

(4) การเล่นกีฬา 

(5) ธุรกิจ 

(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง 



(7) การลงทุนหรือการอื่นที่เก่ียวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะที่ เข้ามายังท่าสถานี หรือท้อง ที่ ใน
ราชอาณาจักร 

(10) การศึกษาหรือดูงาน 

(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน 

(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง 

(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาใน
ราชอาณาจักร 

(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(15) การอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 35  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดีหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ 
ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ก าหนดดังนี้ 
(1) ไม่เกินสามสิบวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9) 
(2) ไม่เกินเก้าสิบวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (3) 
(3) ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับกรณีตามมาตรา 34  (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) 
(4) ไม่เกินสองปี ส าหรับกรณีตามมาตรา 34 (6) 
(5) ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น ส าหรับกรณีตาม มาตรา 34 (1) และ (2) 
(6) ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรส าหรับกรณี

ตามมาตรา 34 (7) 
ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจ าเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ก าหนดใน (1) (2) 

(3) และ (4) ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อได้อนุญาตแล้วให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต 

การขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปแต่ละครั้ง ให้คนต่างด้าวยื่นค าขอตาม
แบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในระหว่างรอฟังค าสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร
ไปพลางก่อนได ้



มาตรา 36  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากมีพฤติการณ์
ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได้
อนุญาตไว้นั้นได้ ไม่ว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต 

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการได้ ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด แต่ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับ
แต่เวลาที่ได้ทราบค าสั่งของอธิบดี และให้ท าตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่
อาจส่งหนังสือเช่นว่านี้แก่คนต่างด้าวได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พักของคนต่าง ด้าวที่ได้แจ้งแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบก าหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

  
มาตรา 37  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(1)6 ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

(2) พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถพัก
อาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย 

(3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานีต ารวจท้องที่เดิม 
คนต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ไปถึงด้วย 

(4) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง 

(5) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะเก้า สิบวัน และต่อไปให้กระท า
เช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท า
การตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้ 

                                                           
6 มาตรา 37 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561 



ความใน (3) และ (4) จะมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีก าหนด 

การแจ้งตามมาตรานี้ คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็
ได ้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 38  เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่ง

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการ
ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่าง
ด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจ
ท้องที่นั้น 

ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 39  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากเดินทางออก

ไปนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด แต่
ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้
อีก และคนต่างด้าวนั้นได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 12 ถ้าระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู่ ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นั้น 

การขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้คนต่างด้าวยื่นค าขอตามแบบและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 5 

การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 

  
มาตรา 40  ภายใต้บังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 51 ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดจ านวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
รายปี แต่มิให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อปี และส าหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี 

เพ่ือประโยชน์แห่งการก าหนดจ านวนคนต่างด้าว บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือ
แต่ละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง 



มาตรา 41  คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ภายในจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 และ
ได้รับใบส าคัญถ่ินที่อยู่ตามมาตรา 47 แล้ว 

เพ่ือให้การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศให้
มากที่สุด ให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรโดยค านึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคน
ต่างด้าวดังกล่าวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ หรือเงื่อนไขอ่ืนตามความเหมาะสม 
เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

การขออนุญาต คนต่างด้าวจะขอก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลังได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอ านาจที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ให้คนต่าง
ด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 34 อาจยื่นค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรได ้

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะ
มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ต่อเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ยื่นรายการและผ่านการตรวจอนุญาตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 วรรคสอง และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 และได้รับ
ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 47 แล้ว ในระหว่างขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไป
พลางก่อนได ้

  
มาตรา 42  บุคคลดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าว ซึ่ง

รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 

(1) คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว และได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 48 หรือมาตรา 51 

(2) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว  

(3) บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าหญิงนั้นจะสละสัญชาติ
ไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม 

(4) บุตรของบิดามารดาซึ่ งเป็นคนต่างด้าวที่ เกิดในระหว่างเวลาที่มารดาออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเข้ามาอีกตามมาตรา 48 เมื่อเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรพร้อมกับบิดาหรือมารดา ซึ่งกลับเข้ามาอีกภายในเวลาที่ก าหนดตามหลักฐานการแจ้งออกไป
นอกราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไม่เกินหนึ่งปี 



มาตรา 43  คนต่างด้าวที่น าเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าสิบล้านบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร
นอกเหนือจากจ านวนคนต่างด้าวที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ก็ได้ แต่ในปีหนึ่ง ๆ จะเกินร้อยละห้าของ
จ านวนดังกล่าวมิได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่น าเข้ามาลงทุน คนต่างด้าวซึ่งได้รับ
อนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งต้องแสดงฐานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีแต่ไม่เกินห้าปี  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

  
มาตรา 44  ห้ามมิให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า 

(1) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

(2) เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ เพราะกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (2) มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวผู้เป็นบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคลซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได้ 

  
มาตรา 45  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์จะมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่
ตนอยู่ ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ท าการตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นค าขอ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เกินจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 หรือจ านวนตามมาตรา 
43 แล้วแต่กรณี หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 42 และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 44 แล้ว จะอนุญาตให้คนต่างด้าว
ผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได้ 

คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หากก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหว่างการพิจารณา คนต่างด้าวผู้นั้นอาจยื่นค าขอ ณ ที่ท า
การตรวจคนเข้าเมืองแห่งเดียวกันนั้น เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันได้รับทราบผลการพิจารณา ให้
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจอนุญาตได้  การอนุญาตนี้  
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจะก าหนดเงื่อนไขประการใดก็ได้ 

การยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 46  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้าในระหว่างรอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตาม
มาตรา 41 หรืออยู่ในระหว่างรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา 45 วรรคสอง คนต่างด้าวผู้นั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคห้า หรือมาตรา 45 วรรคสอง เป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่ก่อน
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และคน
ต่างด้าวผู้นั้นได้กลับเข้ามาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร
ต่อไปได้ตามที่ได้รับการผ่อนผัน 

  
มาตรา 47  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรจะต้องขอรับใบส าคัญถิ่นที่

อยู่จากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไว้เป็นหลักฐาน ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีที่คนต่างด้าวอายุต่ ากว่าสิบสองปีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองต้องขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ ในนามของคนต่างด้าวผู้นั้น ในการนี้อธิบดีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะออกใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้ต่างหาก หรือรวมกันกับผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง
ก็ได้ 

ถ้าไม่ขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งระงับการอนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเสียได้ ในกรณีเช่นนี้การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคห้า หรือ
มาตรา 45 วรรคสอง เป็นอันสิ้นสุด 

ผู้ขอรับใบส าคัญถ่ินที่อยู่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 48  ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้ใช้ได้ตลอดไป แต่ถ้าผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ได้เดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักรแล้ว ใบส าคัญถิ่นที่อยู่นั้นเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป เว้นแต่ก่อนที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผู้
ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ได้น าใบส าคัญถิ่นที่อยู่ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร
เพ่ือกลับเข้ามาอีกตามมาตรา 50 ในกรณีเช่นนี้ หากคนต่างด้าวผู้นั้นกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าหลักฐานให้ และไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 หรือมาตรา 44 ให้
ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่นั้นคงใช้ได้ต่อไป 

บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (4) มิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา 49  ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ที่ใช้ไม่ได้ตามมาตรา 48 ให้ผู้ถือหรือผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที ่



ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ของคนต่างด้าวที่ตาย ให้ผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  
มาตรา 50  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค์จะเดินทาง

ออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเข้ามาอีก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) น าใบส าคัญถิ่นที่อยู่มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังท าหลักฐานการแจ้งออกไปนอก

ราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก ตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) ในกรณีที่ไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่เพราะเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ก่อนมีบทบัญญัติที่ให้คนต่างด้าวนั้นต้องขอใบส าคัญถิ่นที่อยู่  ให้มาขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่จากพนักงานเจ้าหน้าที่
เสียก่อน แล้วปฏิบัติตาม (1) 

(3) ในกรณีที่ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ไม่มีที่ว่างที่จะสลักหลังตาม (1) ผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่จะต้องขอ
เปลี่ยนใบส าคัญถ่ินที่อยู่ตามมาตรา 52 เสียก่อน 

หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีกให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าหลักฐานให้และภายในก าหนดหนึ่งปีนั้น ผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่จะออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับ
เข้ามากี่ครั้งก็ได ้

การขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการออกใบส าคัญถิ่นที่
อยู่ตาม (2) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 51  คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีหลักฐานการแจ้งออกไป

นอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก หรือมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก แต่มิได้
กลับเข้ามาภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 48 หากประสงค์จะกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม ให้
ยื่นค าขอตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คนต่าง
ด้าวผู้นั้นมีเหตุผลและข้อแก้ตัวอันสมควร ทั้งไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 จะอนุญาต
ให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได้แต่ต้องขอรับใบส าคัญถิ่นที่
อยู่ใหม่ ในระหว่างการขออนุญาตให้น ามาตรา 45 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (9) มิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 52  เอกสารที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้ใดสูญหายหรือช ารุดและผู้นั้นประสงค์
จะได้ใบแทน หรือกรณีขอเปลี่ยนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 50 (3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นที่พอใจ
แล้ว ให้ออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ให้ โดยผู้ขอต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 6 

การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 

  
มาตรา 53  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งมี

พฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 12 (7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12 (10) หรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 หรือเป็นผู้
ได้รับโทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิก
ถอนการอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป 

  
มาตรา 54  คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาต

นั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 
ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพ่ือส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ในระหว่างรอการส่งกลับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจ าเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คน
ต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บั งคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2480 ใช้บังคับ 

  
มาตรา 55  การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้พนักงาน

เจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามา
นั้นเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระท า ความผิดตามมาตรา 63 
หรือมาตรา 64 เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระท า



ความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือก แต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอ่ืนหรือ
ทางอ่ืน โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้ 

  
มาตรา 56  ในกรณีที่มีการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 12 (1) และคน

ต่างด้าวได้แสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะใด หรือ
แสดงหลักฐานของบุคคลอ่ืนใด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นประกันในการ
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้
ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว แล้วแต่กรณี มิให้ยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้ 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยการติดค าสั่งไว้กับหรือประทับข้อความค าสั่งลงไว้บนตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการแล้ว ถ้ามีการยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้แตกต่างไปจากที่พนักงานเจ้ าที่ได้สั่งการไว้ โดยมิได้รับความ
เห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การนั้นย่อมไม่สามารถใช้อ้างกับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน แล้วแต่กรณี ให้กระท าการตาม
ข้อผูกพันเดิมในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ในการส่งคนต่างด้าวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

  
หมวด 7 

เบ็ดเตล็ด 

 

 

มาตรา 57  เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏ
หลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็น
คนต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสัญชาติไทย 

การพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง หากผู้นั้นไม่พอใจค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้พิจารณาก็ได้ 

ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาล เมื่อได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ศาลแจ้งต่อพนักงานอัยการ พนักงาน
อัยการมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านได้ 

  
มาตรา 58  คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามมาตรา 12 

(1) หรือไม่มีใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้ และท้ังไม่มีใบส าคัญประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 



มาตรา 59  ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ท าการจับกุมและ
ปราบปรามผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีอ านาจออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายค้น หรือจับ ค้น 
หรือควบคุม และให้มีอ านาจสอบสวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 60  ในเขตท้องที่ใด รัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่าง

หนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจกระท าได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 61  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน

บาท 

  
มาตรา 62  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 63  ผู้ใดน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท าการด้วยประการใด ๆ 

อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในร าชอาณาจักร โดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั้นมีคนต่าง
ด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะนั้นได้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีคนต่าง
ด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

  
มาตรา 64  ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้เข้า

พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 



ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัย ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยา
ของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

  
มาตรา 65  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

  
มาตรา 66  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 วรรค

หนึ่ง หรือมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 67  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 (1) วรรคหนึ่ง หรือ

ไม่ให้ความสะดวกแกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 27 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 68  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา 69  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจ าพาหนะที่มิได้น าไปมอบนั้นคนละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา 70  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (1) 
เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้น ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละ
ไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 71  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้คนต่างด้าว
หลบหนี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

  
มาตรา 72  คนต่างด้าวผู้ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหว่างส่งตัวไปยังสถานที่ใด 

ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้หรื อให้ส่งตัวไปตามมาตรา 29 



หรือหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 73  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 74  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 75  คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 76  คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 77  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็น

ผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 78  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา 79  เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานผู้ใด ไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินวันละห้าร้อย
บาทจนกว่าคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แต่มิให้ปรับเกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 80  ผู้ใดท าลายค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา 56 วรรคสอง หรือท า

ให้ค าสั ่งดังกล่าวลบเลือน โดยมีเจตนามิให้เจ้าของพาหนะ ผู ้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที ่ออกตั ๋ว เอกสารหรือ
หลักฐานทราบถึงค าสั่งดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

  
มาตรา 81  คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือ

ถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



มาตรา 82  คนต่างด้าวผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบค าสั่งของรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่งสั่งการแก่คนต่างด้าวผู้นั้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ถ้าค าสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นค าสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวผู้นั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 837  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 84  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วยอธิบดี
กรมต ารวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทน และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนเป็นกรรมการ 
มีอ านาจเปรียบเทียบได้และในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไข
ประการใด ๆ ก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 85  ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวอยู่แล้วใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แต่คงได้รับสิทธิและประโยชน์เพียงเท่าท่ี
ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น  

มาตรา 86  ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้อยู่เกิน
เก้าสิบวันแล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้งครั้งแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 (5) ภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

                                                           
7 มาตรา 83 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 



มาตรา 87  ให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 88  ให้ถือว่าใบส าคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและท่ียังสมบูรณ์อยู่เป็นใบส าคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 89  ให้ถือว่าหลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกซึ่งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ท าไว้ในใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นหลักฐานการแจ้งออก
นอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเข้ามาอีกตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 90  ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึ่ งถูกสั่ งให้กักตัวไว้ เ พ่ือรอการส่ง กลับอยู่แล้วในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ซึ่งถูกสั่งให้กักตัวไว้เพื่อรอการส่งกลับตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 91  ให้ถือว่าค าร้องต่าง ๆ ของคนต่างด้าวที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ เป็นค าร้องที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 92  ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการพิจารณา

คนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2497 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียมและค่าท าการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 

ค่าธรรมเนียม8 

  
(1)    การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) 

ใช้ได้ครั้งเดียว                                                       2,000     บาท 

ใช้ได้หลายครั้ง                                                  10,000     บาท 

(2)    อุทธรณ์ตามมาตรา 22 คนละ                                    2,000     บาท 

(3)    ค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราวต่อไปตามมาตรา 35 

คนหนึ่ง ครั้งละ                                                    2,000     บาท 

(4)    อุทธรณ์ตามมาตรา 36 คนละ                                     2,000     บาท 

(5)    ค าขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 

ตามมาตรา 39 คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว                             2,000     บาท 

ใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่                      5,000     บาท 

(6)    ค าขออนุญาตเพื่อมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ตามมาตรา 45 คนละ                                              8,000     บาท 

(7)    ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ตามมาตรา 47 หรือ 

มาตรา 51 ฉบับละ                                            200,000    บาท 

ในกรณีที่ผู้ขอใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่เป็นคู่สมรส 

หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคนต่างด้าว 

ที่มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือของบุคคล 

ที่มีสัญชาติไทย ฉบับละ                                       100,000   บาท 

(8)    หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือกลับเข้ามาอีกตามมาตรา 50 (1) คนละ                       2,000   บาท 

(9)    ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ตามมาตรา 50 (2) ฉบับละ                   20,000   บาท 

(10)  เอกสารที่ออกให้ตามมาตรา 52 ฉบับละ                          2,000    บาท 

(11)  ค าขอเพ่ือขอพิสูจน์สัญชาติต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 57 คนละ                                       800    บาท 

                                                           
8 ค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 



ค่าท าการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 

  
(1)    การตรวจพาหนะนอกเวลาราชการ ถ้าพาหนะ 

ไม่มีคนโดยสาร พาหนะหนึ่ง                   ครั้งละไม่เกิน         200     บาท 

ถ้ามีคนโดยสาร ให้คิดเพ่ิมขึ้น 

ตามรายตัวคนโดยสาร                           คนละไม่เกิน           10     บาท 

(2)    การตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่ 
อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 26 

วรรคหนึ่ง พาหนะหนึ่ง                          วันละไม่เกิน          200     บาท 

(3)    การรอคอยเพื่อตรวจพาหนะอันมิใช่ 
ความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่                วันละไม่เกิน          200     บาท 

(4)    การไปนอกสถานที่ท าการเพื่อควบคุม 

พาหนะ พาหนะหนึ่ง           วันละไม่เกิน          200     บาท 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบัน คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ทวีจ านวนมากขึ้นตามล าดับ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และมีบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ไม่
ทันสมัยและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเสียใหม่  ทั้งนี้ เพ่ือ
ความมั่นคงของประเทศและเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25239 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ก าหนดให้มีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง แต่ยังไม่ได้ก าหนดการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ ให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติอันเป็นหลักสากลที่ปฏิบัติอยู่
ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเสียใหม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                                                           
9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97/ตอนที่ 131/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/23 สิงหาคม 2523 



พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254210 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียม
ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าท าการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือ
ก าหนดให้มีการเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจลงตราและส าหรับค าขอเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกโดย
ให้ใช้ได้หลายครั้งได้ด้วย ประกอบกับค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าท าการและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 255711 

 

ข้อ 4  ให้บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. 256012 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้

                                                           
10 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนที่ 108 ก/หน้า 1/5 พฤศจกิายน 2542 
11 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนพิเศษ 134 ง/หน้า 18/21 กรกฎาคม 2557 
12 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 



บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย13 

  
ข้อ 2  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 

  
ข้อ 3  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 256114 

  
มาตรา 2  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในระดับไร้ฝีมือ จึงจ าเป็นต้องน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือท างานดังกล่าวอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือมี
อาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งบทยกเว้นการห้ามคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ตลอดจนสภาพสังคมในปัจจุบัน 

                                                           
13 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนพิเศษ 227 ง/หน้า 1/16 กันยายน 2560 
14 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 19 ก/หน้า 57/27 มีนาคม 256 



ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
 

 


