
 

 

 

 
 

 

พระราชบัญญัติ 

คนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   

 

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

พระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

Immigration Act In the name of his Majesty King Bhumibol 
Enacted on the 24Th of February B.E. 2522 The 34Th year of the present reign 

Whereas it is deemed proper to revise the Law on immigration 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒” 

Section 1: This Act shall be called the “ Immigration Act, B.E. 2522 ” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

Section 2: This Act shall be enforced after the loss of ninety days from the date of its publication in the 

Government Gazette. 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๒) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือ

แย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 

Section 3: Immigration Acts :  

1. B.E. 2493 ( 1950 )  

2. B.E. 2497 ( 1954 – NO.2 )  

Shall be repealed In lieu all others laws , regulations , or rules which are provided for in this Act or 

contradictory hereto or inconsistent herewith , the provision of this Act shall be applied. 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 



“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย 

“พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะหรือสตัว์พาหนะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจน าบุคคลจากที่แห่งหน่ึงไป

ยังอกีแห่งหน่ึง 

“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึงตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือตัวแทนผู้

ครอบครองพาหนะ แล้วแต่กรณี 

“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 

“คนประจ าพาหนะ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าหรือท างานประจ าพาหนะ และเพ่ือ

ประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะซ่ึงขับข่ีพาหนะโดยไม่มีคนประจ าพาหนะ 

“คนโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเดินทางโดยพาหนะไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากผู้ควบคุมพาหนะ

และคนประจ าพาหนะ 

“คนเข้าเมือง” หมายความว่า คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร 

“แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง” หมายความว่า แพทย์ซ่ึงอธิบดีแต่งตั้งเพ่ือปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติ

น้ี 

“เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของผู้เช่า หรือในฐานะอื่น

ใด ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

“เคหสถาน” หมายความว่า ที่ซ่ึงใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือนโรง เรือ หรือแพซ่ึงคนอยู่อาศัย และให้

หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซ่ึงใช้เป็นที่อยู่อาศัยน้ันด้วย จะมีร้ัวล้อมหรือไม่กต็าม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

“โรงแรม” หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือรับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือ

บุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักช่ัวคราว ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

“ผู้จัดการโรงแรม” หมายความว่า บุคคลผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งเ พ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

“อธบิดี” หมายความว่า อธบิดีกรมต ารวจ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

Section 4: In this Act : 

“ Alien” means any person who is not of Thai nationality under the nationality Act. 

“ Conveyance” means any vehicle or beast of burden or any other object(s) which may be used in 

conveying persons from one place to another. 

“ Owner of Conveyance ” includes an agent of the owner , a person renting, an agent if the person 

renting , possessor , or an agent of the possessor of the conveyance , as the case may be. 

“Person in charge of conveyance” means the master of the vessel or person responsible for the control 

of the conveyance.  

“ Crew of conveyance” means the person who has a function , duty , or work in the conveyance , and in 

the interest of this Act , it includes the person in charge of conveyance driving the conveyance without 

a crew.  

“Passenger” means any person other than the person in charge , or the crew of conveyance 

“Immigrant ” means any alien who enters the Kingdom.  

“Immigration Doctor” means any doctor appointed by the Director General to carry out the provisions 

of this Act. 

“House Master” means any persons who is the chief possessor of a house , whether in the capacity of 

owner , tenant , or in any other capacity whatsoever , in accordance with the law on people act. 



“Dwelling Place” means any place used for habitation such as a house shed , boat or floating house 

which human beings inhabit .It also includes the precinct of the place used for habitation , whether it be 

enclosed or not , in accordance with the Panel Code.  

“Hotel” means any place built for remuneration for travellers or persons who wish to look for a place to 

stay or rest for a period of time , in accordance with the law on the hotels.  

“Commission” means The Immigration Commission.  

“Competent Official” means any officer appointed by the Minister to carry out a function in conformity 

with this Act.  

“Director” means Director General of the Police Department.  

“Minister” means the Minister in charge of this Act. 

 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมกับค่าท าการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ไม่เกนิอตัราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี และก าหนดกจิการอื่นเพ่ือปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

Section 5 : The Premier and The Minister of Interior shall be in charge and have control for the 

executive of this Act and shall have power to appoint competent officials , and Issue Minister 

Regulations ; to fix fees and other expense not exceeding rates annexed to this Act and to fix other 

activities for the execution of this Act. Such Ministerial Regulations shall become effective after 

having been published in the government Gazette. 
(“มาตรา ๕”  แก้ไขโดย ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ ประกาศ ๑๐ ก.ค.๕๗) 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 

Chapter 1: Immigration Commission 

   

 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองคณะหน่ึง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้บังคับบัญชากองตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

Section 6 : The immigration Commission will consist of the Under Secretary of the Minister of Interior 

as Chairman and the following members :  

Under Secretary of Ministry of Foreign Affairs  

Director general , Police Department  

Director General , labour Department  

Director General , public Prosecution Department  

Secretary General , Board of Investment Committee  

Secretary General , National Security Council  

Director , Tourist Organization of Thailand  

Commander of Immigration Division as member and secretary 

 

มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง 

(๒) พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 

(๓) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซ่ึงขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

เง่ือนไขเกี่ยวกบัความม่ันคงของชาติและเง่ือนไขอื่นตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
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(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการช่ัวคราวตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 

(๖) อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง และก าหนด

ระเบียบเกี่ยวกบัการแสดงฐานะการเงินของคนต่างด้าวดังกล่าวตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง 

(๗) อนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร และอนุญาตและก าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงได้ย่ืนค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปพลางก่อนตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง 

(๘) สั่งระงับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม 

(๙) อนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป

ตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง 

(๑๐) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๓ 

(๑๑) ให้ค าปรึกษาค าแนะน า และความเหน็แก่รัฐมนตรีในการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏบัิติหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านหรือพนักงานอื่น เพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

(๑๒) พิจารณาให้ความเหน็ในเร่ืองเกี่ยวกบัคนเข้าเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

Section 7 : The Immigration Commission shall have power and duty to :  

1. Revoke permission for temporary stay in the Kingdom under Section 36 Para 1.  

2. Consider and appeal under Section 36 Para 2.  

3. Permit aliens to enter into and assume residence in the Kingdom under Section 41 Para1  

4. Fix qualifications of any aliens asking to take up residence in the Kingdom ;and to fix 

conditions pertaining to the national security ; and to fix other conditions under Section 41 Para 2.  

5. Fix Regulations for residence applications of aliens temporarily entering into the Kingdom 

under section 41 Para 4.  

6. Permit aliens to enter into and take up residence on the Kingdom under Section 43 Para 1 and to 

fix regulations for display of the aliens financial status under Section 43 Para 2.  

7. Permit the aliens , who is authorized to stay in the Kingdom temporarily , to take up residence ; 

and to permit and fix conditions in rendering permission to the alien who has applied for taking up 

residence in the Kingdom to remain in the Kingdom for the tome being under Section 45 Para 1 and 2.  

8. Give order to revoke permission for taking up residence in the Kingdom under Section 47 Para 

3.  

9. Permit aliens , who have a residence in the kingdom , to continue that residence in the Kingdom 

under Section 51 Para 1.  

10. Consider revocation of a residence permit under permit under Section 53.  

11. Give advice , suggestions and view to the Minister on establishing standard operating 

procedures for local official and for other officials , regarding national security , as well as issuance of 

Ministerial Regulations under this Act.  

12. Consider and give opinions on immigration matters as assigned by the cabinet or by the 

Minister. 

 

มาตรา ๘  ในการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการและเลขานุการ

เสนอเร่ืองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อประธานกรรมการหรือในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนอความเหน็ต่อกรรมการซ่ึงที่ประชุมมอบหมายโดยมิชักช้า และให้ประธานกรรมการหรือ

กรรมการดังกล่าวเป็นผู้เรียกประชุมตามความรีบด่วนของเร่ืองตามหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมก าหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 



การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต ่ากว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสียงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

Section 8 : In the performance of duty of the Immigration Commission under this Act , the Committee 

member who is also the security shall , without delay , submit matters under committee jurisdiction to 

the chairman of the Committee ; his duty , he ( the committee member who is also the secretary ) shall 

without delay , submit them to the committee member who is appointed by the committee. The 

chairman of the committee or the committee member so appointed shall call for a meeting in 

accordance with the urgency of the matter and in accordance with the rules and regulations fix by the 

committee.  

 

In the meeting of the Commission , if the Chairman does not attend the meeting or is not 

in the meeting of the members of the meeting shall select one member to preside over the Meeting.  

 

The quorum of any meeting will consist of no less than half of all members.  

Decisions of the meeting will be decided by a majority vote. One member has one vote. 

If the voting score is equal , the Chairman of the meeting shall make the deciding vote. 

 

มาตรา ๙  คณะกรรมการอาจต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ปฏบัิติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่จะมอบหมายกไ็ด้ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

Section 9 : The Immigration commission may appoint Sub – Committees or may empower any 

Competent Official to carry out any assigned function. The provision of Section 8 shall be applied 

Mutatis Mutandis for the meeting of the Sub – Committee 

 

มาตรา ๑๐  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกเป็นหนังสือให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเทจ็จริง หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบัเร่ืองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้ 

Section 10 : In the performance of duties under this Act , the commission shall have power to issue 

written orders asking persons concerned to give facts or to present documents pertaining to meters 

under the power and duty of the Immigration Commission. 

 

หมวด ๒ 

การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร 

Chapter 2: Entering and Department the Kingdom 

   

 

มาตรา ๑๑  บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ

ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีจะได้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

Section 11: Persons entering into or departing the Kingdom must other and leave by way of 

immigration check points , designated landing , stations or areas and in accordance to the prescribed 

time as published in the Government Gazette by the Minister. 

มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้คนต่างด้าวซ่ึงมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ เข้ามาในราชอาณาจักร 

(๑) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่

ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสอืเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่าน้ันจากสถานทูตหรือสถานกงสุล



ไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราส าหรับคนต่างด้าวบาง

ประเภทเป็นกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง 

การตรวจลงตราตาม (๑) ให้เสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง
1[๒]

 

(๒) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

(๓) เข้ามาเพ่ือท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน 

ของคนต่างด้าว 

(๔) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอื่นตามวิชาการแพทย์เพ่ือ

ป้องกนัโรคติดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระท าการเช่นว่าน้ัน 

(๖) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือค าพิพากษา

ของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดที่

ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

(๗) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเช่ือว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อ

ความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซ่ึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล

ต่างประเทศได้ออกหมายจับ 

(๘) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเช่ือว่าเข้ามาเพ่ือการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเดก็การค้ายาเสพติดให้

โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

(๙) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกนัตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔ 

(๑๐) รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ 

(๑๑) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยใน

ราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทย

เสยีค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค ร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ ให้ใช้แพทย์

ตรวจคนเข้าเมือง 

Section 12: Aliens which fall into any of the following categories are excluded from entering into the 

Kingdom: 

(1)  Having no genuine valid passport or document used in lieu of passport; or having a 

genuine valid passport or document used in lieu of passport without valid visa issuance by the Royal 

Thai Embassies, the Royal Thai Consulates-General or the Ministry of Foreign Affairs, with exception 

of those who meet visa exemption requirements.  The terms and conditions of visa issuance and visa 

exemption are prescribed by the Ministerial Regulations. 

 (2)  Having no appropriate means of living following entry into the Kingdom. 

 (3) Having entered the Kingdom to work that prohibits aliens according to the 

management of the Alien Work Permit Law. 

 (4)  Being mentally unstable or having any of the diseases stated in the Ministerial 

Regulations. 

                                                        
 



 (5)  Having not yet been vaccinated against smallpox; or inoculated, or undergone any 

other medical treatment for protection against disease; and having refused to have such vaccinations 

administered by the Immigration Doctor. 

 (6)  Having been imprisoned by judgment of the Thai Court; or by lawful injunction or 

judgment of the Court of a foreign country, except for when the penalty is for a petty offence, or 

negligence, or is provided for as an exception by the Ministerial Regulations. 

 (7)  Having behaviour which could cause possible danger to the public; or having the 

likelihood of being a nuisance or constituting any violence to the peace, safety and security of the 

public or to the security of the nation; or being under warrant of arrest by competent officials of foreign 

governments. 

 (8)  Reason to believe that entry into Kingdom is for the purpose of being involved in 

prostitution, the trafficking of women or children, drug smuggling, or other types of smuggling which 

are against public morality. 

 (9)  Having no money or bond as prescribed by the Minister under Section 14 of the 

Immigration Act B.E. 2522 (1979). 

 (10)  Being a person prohibited by the Minister under Section 16 of the Immigration 

Act B.E. 2522 (1979). 

 (11)  Being deported by either the Government of Thailand or that of other foreign 

countries; or having been revoked the right of stay in the Kingdom or in foreign countries; or having 

been expelled from the Kingdom by competent officials at the expense of the Government of Thailand 

unless exemption is provided by the Minister on an individual basis. 

The examination and diagnosis of disease of a physical or mental nature, including 

protective operations as against disease, shall be conducted by the Immigration Doctor. 
(“มาตรา 12(3)”  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕22 พ.ศ.2561 เล่ม ๑๓5 ตอนที่ ๑9 ก 

ประกาศ 27 มี.ค.๖1) 

มาตรา ๑๓  คนต่างด้าวดังต่อไปน้ีให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน

หนังสอืเดินทาง 

(๑) ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะทางน า้หรือทางอากาศซ่ึงเพียงแต่แวะเข้ามายังท่า สถานี 

หรือท้องที่ ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมบุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือส าคัญตามแบบที่

ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ถือไว้กไ็ด้ 

(๒) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมาช่ัวคราว 

โดยปฏบัิติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศนั้น 

(๓) คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซ่ึงถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทย

ไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศน้ัน ๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุม

พาหนะและคนประจ าพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั้นด้วย 

Section 13: The listed aliens below shall not be required to have a passport or document in lieu of 

passport : 

1. Any person in charge of or the crew of a seagoing or air conveyance making an entry into a 

port, station or locality in the Kingdom and departing there from. For convenience in controlling these 

persons, the competent official may issue them a certificate in accordance with the form as prescribed 

in the Ministerial Regulations.  

2. A citizen of a country which has its boundaries adjacent to Thailand making at a temporary 

journey across the border under compliance with the agreement between the Government of Thailand 

and of that country.  

3. A passenger of an international train holding a through ticket and making a transit journey 

across Thailand under compliance with the international agreement between the Government of 

Thailand and of the country concerned, including the conductor and crew of such train. 
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มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว หรือมี

ประกนัหรือจะยกเว้นภายใต้เง่ือนไขใด ๆ กไ็ด้ ทั้งน้ีโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ประกาศตามวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่เดก็อายุต ่ากว่าสบิสองปี 

Section 14: The Minister shall have power to issue public notice in the Government Gazette requiring 

the alien entering into the Kingdom to have with either money or bond, or shall have power to order an 

exemption under any condition. The public notice issued by the Minister under the first paragraph of 

this section shall not apply to children under the age of twelve years. 

 

มาตรา ๑๕  คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรตราบเท่าที่อยู่ในฐานะดังต่อไปน้ีให้ได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี นอกจากการปฏบัิติหรือการ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซ่ึงรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏบัิติหน้าที่ในราชอาณาจักรหรือซ่ึง

เดินทางผ่านราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏบัิติหน้าที่ในประเทศอื่น 

(๒) พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซ่ึงรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน

ราชอาณาจักร หรือซ่ึงเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพ่ือไปปฏบัิติหน้าที่ในประเทศอื่น 

(๓) บุคคลซ่ึงรัฐบาลต่างประเทศโดยความเหน็ชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏบัิติหน้าที่หรือภารกิจ

ในราชอาณาจักร 

(๔) บุคคลซ่ึงปฏบัิติหน้าที่หรือภารกจิในราชอาณาจักร เพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทย

ได้ท าไว้กบัรัฐบาลต่างประเทศ 

(๕) หัวหน้าส านักงานขององค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศที่ มีกฎหมายคุ้มครองการ

ด าเนินงานในประเทศไทย หรือซ่ึงรัฐบาลไทยได้ให้ความเหน็ชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงานหรือผู้เช่ียวชาญหรือ

บุคคลอื่นซ่ึงองค์การหรือทบวงการเช่นว่าน้ันแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏบัิติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือ

องค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับองค์การหรือทบวงการ

ระหว่างประเทศนั้น 

(๖) คู่สมรส หรือบุตร ซ่ึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลตาม (๑) (๒) 

(๓) (๔) หรือ (๕) (๗) คนรับใช้ส่วนตัวซ่ึงเดินทางจากต่างประเทศเพ่ือมาท างานประจ าเป็นปกติ ณ ที่พักอาศัยของ

บุคคลตาม (๑) หรือบุคคลซ่ึงได้รับเอกสิทธิเท่าเทียมกันกับบุคคลซ่ึงมีต าแหน่งทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทย

ได้ท าไว้กบัรัฐบาลต่างประเทศหรือกบัองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศ 

ในกรณีตาม (๑) (๒) (๖) หรือ (๗) ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศและหลักถ้อยทีถ้อย

ปฏบัิติต่อกนั 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพ่ือสอบสวนว่าบุคคลซ่ึงเข้ามาใน

ราชอาณาจักรน้ันเป็นผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรานี้  

Section 15: Aliens entering into the Kingdom under bellow listed status shall be exempted from 

complying out the function or the prohibition under Section 11, Section 12 (1) , (4) and (5) and Section 

18 Para 2. 

1. Persons on Diplomatic Missions sent by a Foreign country’s government to perform duties in 

the Kingdom; or which are travelling through the Kingdom to perform duties in another country.  

2. Consular parties and their employees sent by a foreign country’s government to perform duties 

in the Kingdom to perform duties in another country.  

3. A person which a foreign country’s government has sent to perform duties or missions in the 

Kingdom with the approval of the Thai Government.  

4. A person performing duties or missions in the Kingdom for the government of Thailand in 

accordance with the agreements of the Government of Thailand and of the foreign country involved.  



5. Officer Chief of International Organizations or Department performing duties in Thailand , 

which are protected by law or which the Thai Government has concurred with , including officer , 

specialists or other persons , who are appointed or responsibilities in the Kingdom for said 

Organization or Departments or for the Thai Government under an agreement with the Thai 

Government has made with such International Organizations or Departments.  

6. Spouses or children under patronage or being a part of the allow household of persons under 

paragraph ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) or ( 5 )  

7. Privates servants travelling from foreign countries to work at the residence of the persons under 

(1) or any person having a document showing status equivalent to that of diplomatic immunity , in 

accordance with the agreement that the Thai Government has made with Foreign Governments or with 

International Organizations or Departments.  

8. Case ( 1 ) , ( 2 ) , ( 6 ) or ( 7 ) shall be in compliance with agreements made between concerned 

countries and with mutual reciprocation.  

The competent official shall have power to question or examine evidence for the purpose of 

ascertaining whether a person entering into the Kingdom is under the exemptions provided for this 

Section. 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซ่ึงรัฐมนตรีเหน็ว่า เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศหรือเพ่ือความสงบ

เรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรื อ

จ าพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้น้ันหรือจ าพวกน้ันเข้ามาใน

ราชอาณาจักรได้ 

Section 16 : In the instance where for reason of national welfare or safeguarding the public peace, 

culture, morality, or welfare, or when the Minister considers it improper to allow any alien or any 

group of alien to enter into the Kingdom, the Minister shall have power to exclude said alien or group 

aliens from entering into the Kingdom. 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่าง

ด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีใด ๆ กไ็ด้ 

Section 17: In certain special cases, the Minister, by the Cabinet approval, may permit any alien or any 

group of aliens to stay in the Kingdom under certain conditions, or may conditions, or may consider 

exemption from being conformity with this Act. 

 

มาตรา ๑๘  พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจตรวจบุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักร 

เพ่ือการน้ี บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องย่ืนรายการตามแบบที่

ก  าหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจ าเส้นทางน้ัน 

Section 18: The competent official shall have power to inspect persons entering into or leaving the 

Kingdom. In light of this provision, persons entering into or departing from the Kingdom must submit a 

list of items as prescribed in the Ministerial Regulations, and must be inspected and approval by the 

competent official assigned to the Immigration check point. 

 

มาตรา ๑๙  ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้น้ัน ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เหน็สมควร โดยให้ค ารับรองว่า

จะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบค าสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก  าหนดกไ็ด้ หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันกไ็ด้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้น้ันไว้ ณ 

สถานที่ใดตามที่เหน็เหมาะสมเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีกไ็ด้ 



เพ่ือประโยชน์แห่งบทบัญญัติในวรรคหน่ึง พนักงานเจ้าที่มีอ านาจเรียกบุคคลซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือว่า

ถ้อยค าของบุคคลน้ันอาจเป็นประโยชน์แก่กรณีที่สงสัยให้มาสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยค าต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ 

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการอันระบุในมาตรา ๑๒ (๘) 

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการน้ัน หรือหญิงหรือเดก็คนใดเข้ามาเพ่ือการเช่นว่าน้ัน พนักงานเจ้าที่อาจอนุญาตให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักรได้ช่ัวคราวโดยสั่งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตน และตอบค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจะสั่งให้

ไปรายงานตนและตอบค าถามของเจ้า 

พนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ผู้น้ันอาศัยอยู่ ตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก  าหนดกไ็ด้

แต่ระยะเวลาที่ก  าหนดให้รายงานตนและตอบค าถามต้องห่างกนัไม่น้อยกว่าเจด็วันต่อคร้ัง 

Section 19: In inspecting and considering whether an alien is forbidden from entering the Kingdom, the 

competent official shall have authority to allow said alien to stay at an appropriate place after 

promising that he will present himself to the competent official to received his orders on a specified 

date, time and place; or if the competent official deems appropriate he may call for a bond or call for 

both bond and security; or the competent official may detain said aliens at any place for paragraph, the 

competent official shall have power to call a person, who’s statement the competent official has reason 

to believe may be useful in case of doubt, to give oath, testimony, or statements to the competent 

officials. 

If there is reason to suspect that any alien has entered into the Kingdom for the purpose committing 

acts specified in Section 12 ( 8 ) or for the purpose taking past therein, or any woman or child enters 

into the Kingdom for a temporary stay by ordering said person(s) to report in person to him and answer 

his questions; or the competent official may officials at the Local Police Station where said person(s) 

will reside, within a period of time prescribed by the competent official which shall not be less than 

seven days intervals. 

 

มาตรา ๒๐  ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา ๑๙ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้น้ันได้เท่าที่จ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปด

ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ท  าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปด

ช่ัวโมงกไ็ด้ แต่มิให้เกนิเจด็วันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทกึเหตุจ าเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ย่ืนค าร้องต่อศาลขอให้มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้น้ันไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอ านาจกักตัวไว้

เท่าที่จ าเป็นคร้ังละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเหน็สมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปช่ัวคราวโดยเรียกประกันหรือเรียกทั้ง

ประกนัและหลักประกนักไ็ด้ 

Section 20: In the instance where the competent official has detained any alien under the provision of 

Section 19, the competent official shall have grounds to detain said alien in so far as it is necessary, 

under the circumstance but not more than forty-eight hours beginning at the time of this (detainee’s) 

arrival at the office of the competent official. In case of necessary, the period of forty-eight house may 

be extended, but not to exceed seven days, and the competent official shall record the reason for such 

extension. 

If it necessary to detain any alien longer than the period of time provided in the first paragraph, the 

competent official shall apply to the Court for an order to further detain said alien and Court may order 

further detention, if found necessary, not exceeding twelve days at each application. However, if the 

Court deems it appropriate, the Court may order that said alien be temporary. 

 

มาตรา ๒๑  ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ให้เจ้าของพาหนะ

หรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม

พาหนะหรือเข้ามาโดยไม่มีพาหนะ ให้คนต่างด้าวผู้น้ันเป็นผู้เสยี 



Section 21: The expense of detaining an alien shall, under Section 19 and 20 be charge to the account 

of the owner, or person in charge, of the conveyance bringing the alien into the Kingdom. If there 

appears to be no owner or person in charge of the conveyance, or the alien concerned entered into the 

Kingdom without coming by way of a conveyance, the expense shall be charged to his (alien’s) 

account. 

 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ เข้าในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้น้ันกลับออกไป

นอกราชอาณาจักรได้ โดยมีค าสั่งเป็นหนังสอื ถ้าคนต่างด้าวผู้น้ันไม่พอใจในค าสั่ง อาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ เว้นแต่

กรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ (๑๐) ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้มีค าสั่ง

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันย่ืนอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีค าสั่งว่าคนต่างด้าวผู้น้ันไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 

การอุทธรณ์ ให้ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบค าสั่งของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ท าตามแบบและเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคนต่างด้าวย่ืนอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอการส่งตัวคนต่างด้าวผู้น้ันออกไปนอก

ราชอาณาจักรไว้จนกว่าจะได้มีค าสั่งของรัฐมนตรีในกรณีน้ัน 

ในระหว่างด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือระหว่างรอฟังค าสั่งของรัฐมนตรี แล้วแต่

กรณี ให้น ามาตรา ๑๙ วรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่มิให้น ามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับด้วย 

Section 22: In the instance where the competent official discovers that an alien is forbidden from 

entering into the Kingdom under the provisions of Section 12 , the competent official shall have 

authority to order said alien by written notification to leave the Kingdom. If said alien is not satisfied 

with the competent official’s order, he (alien) may appeal to the Minister. The order of the Minister 

shall be final. Appealing cases are not allowed under Section 12 (1) or (10), but if the Minister does not 

have an order within seven days beginning from the date of submitting the appeal, it is considered that 

the Minister has ordered that said alien is not forbidden from entering into the Kingdom under Section 

12. Appeal must be submitted the competent official within forty – eight hours beginning from the time 

of received said order from the competent official and must comply with the pattern (and a fee must be 

paid) provided in the Ministerial Regulations. When an appeal is submitted by the alien concerned, the 

competent official shall delay deportation of said alien until an order for said case is receive from the 

Minister. While processing under order of the competent official or while waiting for an order from the 

Minister, as the case may be, the provisions of Section 20 shall not be applied. 

 

หมวด ๓ 

พาหนะ 

Chapter 3: Conveyance 

   

 

มาตรา ๒๓  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องน าพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรี

จะได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

Section 23 : The owner or person in charge of a conveyance must bring the conveyance into or out of 

the Kingdom thought the proper route , immigration check point , port boundaries station , or area , and 

time , which the minister shall publish in the Government Gazette.  

 



มาตรา ๒๔  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร 

หรือพาหนะที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่ารับคนโดยสารเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่พาหนะน้ัน

ได้ใช้ในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแล้ว 

Section 24 : The competent official shall have power to check conveyances entering into or leaving the 

Kingdom ; or to check conveyances where there is reason to suspect that passengers are being taken in 

or out of the Kingdom; except in the case that such conveyance is being used for the official activities 

of the Government of Thailand or of a Foreign Country for which permission is granted by 

Government of Thailand. 

 

มาตรา ๒๕  พาหนะใดที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม

พาหนะต้องแจ้งก าหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึงหรือจะออกจากเขตทา่สถานี หรือท้องที่ตามแบบที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท  าการตรวจคนเข้าเมืองซ่ึงควบคุมเขตท่า สถานี หรือท้องที่ น้ัน ภายใน

ก าหนดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศไว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหน่ึงได้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปแจ้งด้วย

ตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท  าการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สดุโดยมิชักช้า 

การแจ้งตามความในมาตรานี้  ถ้ารัฐมนตรีเหน็สมควรจะให้ยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติหรือให้ปฏบัิติภายใต้

เง่ือนไขอย่างใดแก่พาหนะใดกไ็ด้ 

Section 25 : When any conveyance enters onto or leaves the Kingdom , the owner or person in charge 

of said conveyance must report the date and time of arrival or departure of the conveyance at the port, 

station , or area in accordance with the pattern outlined in the Ministerial Regulation to the competent 

official at the office of Immigration controlling said port , station or area within the specified time as 

published by the competent official .  

 

In the instance that the provision of Para 1 . cannot be carried out , the owner or person in charge of the 

conveyance shall , in person , as soon as possible , report to the competent official at the nearest 

Immigration Office.  

 

In making a report of the arrival or departure of conveyances under the provision of this Section , the 

Minister , if he deems it proper , may exempt any conveyance , or place it under new stipulations. 

 

มาตรา ๒๖  พาหนะใดที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม

พาหนะต้องย่ืนรายการตามแบบที่ก  าหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่และภายใต้

เง่ือนไขที่อธบิดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องท าการตรวจ ณ ที่อื่นนอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง ต้อง

ได้รับอนุญาตจากอธบิดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธบิดีมอบหมาย 

Section 26 : The owner or person in charge of any conveyance entering into or leaving the Kingdom 

must submit a list ( passenger and crew ) in accordance with the pattern prescribed in the Ministerial 

Regulations and must be inspected by the competent official at the place and under conditions 

published by the Director General.  

In the instance that an inspection must be conducted at any other place , which is other than the place 

published by the Director General under Para. of this Section , such inspection must be approved by the 

Director General or a competent official deputized by the Director General. 

 

มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะ

ออกไปนอกราชอาณาจักรมีหน้าที่ปฏบัิติดังต่อไปน้ี 



(๑) มิให้คนโดยสารหรือคนประจ าพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว้ ด้วยความเหน็ชอบ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีที่ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ า

พาหนะเป็นคนคนเดียวกนั ให้บุคคลน้ันออกไปจากพาหนะเพ่ือไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕  ในฐานะ

เป็นผู้ควบคุมพาหนะได้ 

ถ้าคนโดยสารหรือคนประจ าพาหนะดังกล่าวขัดขืนหรือก่อความวุ่นวายให้น ามาตรา ๒๙ วรรคสองมา

ใช้บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการปฏบัิติการตามวรรคน้ีให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสยี 

(๒) ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจ าพาหนะรวมทั้งผู้ควบคุมพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามแบบที่ก  าหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาที่อธบิดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนด 

(๓) ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ความในมาตราน้ีให้ใช้บังคับแก่เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะซ่ึงน าพาหนะมาจากหรือไปยัง

ชายแดนที่เป็นทางต่อเน่ืองกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปส่งที่

ชายแดนเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งน้ี เฉพาะที่เกี่ยวกับคนโดยสารซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักรเทา่นั้น 

Section 27 : For the purpose of inspection , the owner or person in charge of any conveyance into or 

leaving the Kingdom shall be required to do as follows :  

1. Prevent passengers or crew from leaving the conveyance or any quarters arranged with the 

approval of the competent official without the permission of the competent official , except in the 

instance that the person in charge and crew of the conveyance are the same person , such a person is 

allowed to leave the conveyance in the status of the person in charge for her purpose of notifying the 

competent official as outlined under Section 25. If the passengers or crew of said conveyance fail to 

comply with or otherwise cause a disturbance to , the provisions of Section 29 Para. 2 shall be applied 

Mutatis Mutandis. The expense of talking action under the provisions of this paragraph shall be 

charged to the account of the owner or person in charge of the conveyance.  

2. Submit to the competent official a list of passengers and crew, including the person in charge of 

the conveyance according to the pattern as prescribed by the Ministerial Regulations and within the 

period of time fixed by the Director General or a competent official.  

3. Cooperate fully with the competent official in following the provisions of this Act. The 

provisions of this Section shall apply to the owner or person in charge of the conveyance from or to the 

border , and conveying passengers into the kingdom or talking passenger to the border for the purpose 

of leaving the Kingdom. This applies to passenger entering into or leaving the Kingdom only. 

 

มาตรา ๒๘  ในระหว่างที่ยังอยู่ในราชอาณาจักร ถ้ามีการเพ่ิมหรือลด หรือเปล่ียนคนประจ าพาหนะที่

เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจ าพาหนะดังกล่าวผู้ใดจะไม่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ให้เจ้าของพาหนะหรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าของพาหนะอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามแบบที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คนประจ าพาหนะจะไม่กลับออกไปดังกล่าวในวรรคหน่ึงและคนประจ าพาหนะน้ันเป็นคน

ต่างด้าว ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ แล้วแต่กรณี น าบุคคลผู้น้ันไปมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า 

ถ้าคนประจ าพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ แล้วแต่กรณี 

ปฏบัิติตามวรรคสองให้น ามาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏบัิติการตามวรรคน้ี

ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสยี 

Section 28: While in the Kingdom. If there is an increase or production in the number of crew members 

or a charge in crew members of the conveyance or if any crew of the conveyances shall not leave the 

Kingdom , the owner of the conveyance , or the person in charge of the conveyance in the instance 



where there is no conveyance owner in the Kingdom , shall notify the competent official in accordance 

with the pattern as prescribed in the Ministerial Regulations.  

 

In the instance where the crew of the conveyance shall not leave the Kingdom as stated 

in the Para 1. , and the crew of the conveyance are aliens , the owner or person in charge of the 

conveyance , as the case may be , shall take such person ( s) and turn them over to the competent 

official as soon as possible.  

 

If the said crew of the conveyance resists the owner or person in charge of conveyance 

in the course of complying with the provisions of Para 2. , the provision of Section 29 Para 2. shall be 

applied Mutatis Mutandis . The expense for carrying out this paragraph shall be charged to the account 

of the owner or person in charge of the conveyance. 

มาตรา ๒๙  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณา จักร พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนต่างด้าวผู้น้ันไว้ในพาหนะ หรือให้ส่งตัวไปยัง

สถานที่ใด เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมไว้ตรวจสอบ หรือให้ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหน่ึงขัดขืนหรือก่อความวุ่นวาย เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ

หรือผู้แทนอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจควบคุมหรือจับกุมคนต่างด้าวผู้น้ันไว้ ถ้าไม่สามารถจะขอความ

ช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ทันท่วงที ให้มีอ านาจจับคนต่างด้าวผู้น้ันได้เอง แล้วส่งตัวไปยัง

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจน้ันรีบจัดส่งตัวไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการปฏบัิติการตามมาตราน้ี ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสยี 

Section 29 : When the competent official discovers any illegal alien or has reason to suspect any alien 

of being illegal for entering into the Kingdom , the competent official shall have authority to order the 

owner or person in charge to the conveyance to detain said alien in the conveyance or to send said alien 

to any place for the purpose of interrogation by the competent official or else deporting said alien.  

 

In the instance that said alien resists , or cause a disturbance , the owner or person in charge of the 

conveyance of his agent may ask the local administrative or police officials to detain or arrest said 

alien. If assistance from such official cannot be immediately rendered , the owner of person in charge 

of the conveyance shall have authority to arrest said alien over to local administrative or police 

officials , who shall without delay , turn said alien concerned over to the competent official for the 

purpose of carrying out this Act.  

 

The expense concerning action taken under this Section shall be charged to the account of the owner or 

person in charge of the conveyance. 

 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจสั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือน าพาหนะไปยังที่ใดที่หน่ึงตามที่จ าเป็นเพ่ือการ

ตรวจ 

การสั่งตามวรรคหน่ึงจะกระท าโดยใช้สญัญาณหรือวิธอีื่นใดอนัเป็นที่เข้าใจกนักไ็ด้ 

Section 30 : In the instance where there is reason to suspect that a violation of this Act has taken place , 

the competent official shall have the authority to order the owner or person in charge of conveyance to 

stop the conveyance or to take the conveyance to any place necessary for inspection.  

The order under Para.1 may be carried out by giving a signal by any other means which is 

understandable. 

 



มาตรา ๓๑  พาหนะใดที่เข้ามาในราชอาณาจักร นับแต่เวลาที่พาหนะน้ันผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร

แล้วจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจเสรจ็ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะน้ัน 

ข้ึนไปบนพาหนะหรือน าพาหนะอื่นเข้าเทยีบหรือเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจ ทั้งน้ีเว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหน่ึง 

Section 31 : During the time any conveyance enters into the Kingdom , beginning from the time said 

conveyance comes through the Kingdom until the competent official will complete his inspection , no 

person , who is not an official , shall be permitted to board said conveyance or to bring another 

conveyance alongside or to enter the area or place arranged for inspection , except as authorized by the 

competent official.  

The owner or person in charge of the conveyance shall not ignore or allow anyone to do so in 

accordance with Para1. 

 

มาตรา ๓๒  พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท  าการตรวจ

หรือหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจแล้ว แต่พาหนะน้ันยังอยู่ในราชอาณาจักร ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิใช่เจ้า

พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะน้ัน ข้ึนไปบนพาหนะหรือน าพาหนะอื่นเข้าเทยีบ ทั้งน้ี เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ความในวรรคหน่ึงให้น ามาใช้บังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจในระหว่างผู้ซ่ึง

จะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิได้ขึ้นไปบนพาหนะด้วย 

ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระท าการตามมาตรานี้  

Section 32 : In the instance of a conveyance which is leaving the kingdom but during or after the time 

of inspection by the competent official , said conveyance is still within the Kingdom. No person except 

the competent official shall be allowed to board said conveyance or bring another conveyance 

alongside the conveyance in question , unless authorized by the competent official.  

 

The provisions of Para. 1 shall be applied to the area or place which is arranged for the purpose of 

inspection during the time when the person who is to leave the Kingdom has not yet boarded the 

conveyance.  

 

The owner or person in charge of the conveyance shall not ignore these requirements or allow anyone 

else to act under this Section. 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกระท าการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือต้องไปท า

การตรวจพาหนะ ณ ที่อื่น นอกจากที่อธิบดีประกาศก าหนดตามาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง หรือต้องไปนอกสถานที่ท  าการ

เพ่ือควบคุมพาหนะไว้หรือต้องรอเพ่ือตรวจพาหนะอันมิใช่ความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้

ควบคุมพาหนะน้ันเสยีเงินค่าท าการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 33 : In the instance that a competent official has to conduct an inspection of the conveyance 

during non – duty hours ; or at any other place besides the one published by the Director General under 

Section 26 Para. 1 : or to go outside his office in order to detain such conveyance ; or has to wait to 

conduct an inspection of the conveyance without it being the fault of the competent official , the owner 

or person in charge of the conveyance shall have to pay a fee for such services and other expenses as 

prescribed in the Ministerial Regulations.  

 

 

หมวด ๔ 

การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 

Chapter 4: Temporary Stay in the Kingdom 

   



 

มาตรา ๓๔  คนต่างด้าวซ่ึงจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้จะต้องเข้ามาเพ่ือการ

ดังต่อไปนี้  

(๑) การปฏบัิติหน้าที่ทางทูตหรือกงสลุ 

(๒) การปฏบัิติหน้าที่ทางราชการ 

(๓) การทอ่งเที่ยว 

(๔) การเล่นกฬีา 

(๕) ธุรกจิ 

(๖) การลงทุนที่ได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง 

(๗) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกบัการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(๘) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

(๙) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะที่เข้ามายังทา่สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร 

(๑๐) การศึกษาหรือดูงาน 

(๑๑) การปฏบัิติหน้าที่สื่อมวลชน 

(๑๒) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง 

(๑๓) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาใน

ราชอาณาจักร 

(๑๔) การปฏบัิติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เช่ียวชาญ 

(๑๕) การอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 34: Aliens entering into the kingdom for a temporary stay may enter for the below listed 

activities;  

1. Diplomatic or Consular Missions.  

2. Performance of official duties.  

3. Touring  

4. Sporting  

5. Business  

6. Investing under the concurrence of the Ministries and Departments concerned. 

7. Investing or other activities relating to investing subject to the provisions of the law on 

investment promotion.  

8. Transit journey.  

9. Being the person in charge of the crew of a conveyance coming to port, station , or area in the 

Kingdom.  

10. Study or observation.  

11. Mass media.  

12. Missionary work under the concurrence of the Ministries and departments concerned.  

13. Scientific research or training or teach in a Research Institute in the Kingdom.  

14. The practice of skilled handicraft or as a specialist  

15. Other activities as prescribed in the Ministerial Regulations. 

 

มาตรา ๓๕  คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา ๓๔ อธิบดีหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอธบิดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เง่ือนไขใด ๆ กไ็ด้ 

ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ก าหนดดังน้ี 

(๑) ไม่เกนิสามสบิวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) (๘) และ (๙) 

(๒) ไม่เกนิเก้าสบิวัน ส าหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) 

(๓) ไม่เกนิหน่ึงปี ส าหรับกรณีตามมาตรา ๓๔  (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 



(๔) ไม่เกนิสองปี ส าหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๖) 

(๕) ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น ส าหรับกรณีตาม มาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) 

(๖) ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเหน็สมควรส าหรับกรณีตาม

มาตรา ๓๔ (๗) 

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจ าเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ก  าหนดใน (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้คร้ังละไม่เกินหน่ึงปีและเมื่อได้อนุญาตแล้วให้รายงาน

ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจด็วันนับแต่วันอนุญาต 

การขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปแต่ละคร้ังให้คนต่างด้าวย่ืนค าขอตาม

แบบและเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ในระหว่างรอฟังค าสั่งให้คนต่างด้าวผู้น้ันอยู่ในราชอาณาจักร

ไปพลางก่อนได้ 

Section 35: The Director General, or the competent official deputized by the Director General, shall 

have the authority to permit the alien, who entered to stay temporarily in the Kingdom under Section 

34, to remain in the Kingdom under any prescribed conditions. The periods of time which one is 

authorized to stay in the Kingdom are as follows :  

1. Not exceeding 30 days for a case under Section 34 (4) , (8) and ( 9 )  

2. Not exceeding 90 days for a case under Section 34 (3)  

3. Not exceeding one year for a case under Section 34 (5) , (10), (11) , (12), (13) , (14) and (15)  

4. Not exceeding two years for a case under Section 34 (6)  

5. As deemed necessary for a case under Section 34 (1) and (2)  

6. As deemed appropriate by the Commission of Investment Promotion , for a case under Section 

34 (7)  

If it is deemed necessary that the aliens have to stay in the Kingdom longer than the period of time 

prescribed in the paragraphs (1) (2) (3) and (4) the Director General shall consider granting the aliens 

extension of stay for a period not exceeding one year for each time. After granting permission , the 

Director General shall report to the Commission for their information, with the reason, within seven 

days from the date of granting.  

 

Each time when applying for an extension of temporary stay in the Kingdom, the alien shall submit an 

application and pay the fees as prescribed in the Ministerial Regulations. While waiting for directives 

the alien may be permitted to stay.  

 

มาตรา ๓๖  คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว หากมีพฤติการณ์ที่

สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได้

อนุญาตไว้น้ันได้ ไม่ว่าอธบิดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต 

ในกรณีที่อธบิดีมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซ่ึงถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจย่ืนอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการได้ ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด แต่ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต ค าสั่ง

ของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ 

การอุทธรณ์ค าสั่งของอธบิดีตามวรรคสอง ให้ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่

เวลาที่ได้ทราบค าสั่งของอธบิดี และให้ท าตามแบบและเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่อาจ

ส่งหนังสือเช่นว่าน้ีแก่คนต่างด้าวได้ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พักของคนต่างด้าวที่ได้แจ้งแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ไว้ครบก าหนดสี่สบิแปดช่ัวโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้น้ันได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

Section 36 : Where there is a proper reason, the Director General or the Immigration Commission shall 

have power to revoke permission previously authorized the alien to stay temporarily in the Kingdom, 

whether or not the Director General, or the official deputized by the Director General, has granted such 

permission.  



 

In the case the Director General has ordered permission to be revoked, the alien whose permission has 

been revoked may appeal such orders to the Immigration Commission. Order of the Immigration 

Commission will be final.  

 

The appeal of the Director General’s order under paragraph 2 of this Section shall be submitted to the 

competent official within forty-eight hours from the time of acknowledgement of such order from the 

Director General and must be complied with form and fees as prescribed in the Ministerial Regulations.  

 

After cancellation of the temporary entry permit in reference to the provision of paragraph 1 of this 

Section, the alien must be notified by a written notice. In the case a written notice cannot be sent to the 

alien, yet the competent official has posted a notice to the alien’s place of stay, as previously notified, 

and forty-eight hours, have passed, it is assumed that the alien has received said notice. 

 

มาตรา ๓๗  คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้  

(๑) ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว 

(๒) พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถพัก

อาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปล่ียนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับ

แต่เวลาที่เข้าพักอาศัย 

(๓) แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้น้ันพักอาศัยภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมง

นับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปล่ียนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานีต ารวจท้องที่เดิมคนต่าง

ด้าวผู้น้ันต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ไป

ถึงด้วย 

(๔) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดน้ันเกินย่ีสิบสี่ ช่ัวโมง ให้คนต่างด้าวผู้น้ันแจ้งต่อเจ้า

พนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ภายในสี่สบิแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง 

(๕) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกนิเก้าสบิวัน คนต่างด้าวผู้น้ันต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 

กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะเก้าสิบวัน และต่อไปให้กระท าเช่นเดียวกัน

ทุกระยะเก้าสบิวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ท  าการตรวจคนเข้าเมืองต้ังอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท  าการตรวจคนเข้า

เมืองแห่งน้ันกไ็ด้ 

ความใน (๓) และ (๔) จะมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดตามมาตรา ๓๔ โดยเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไป

ตามที่อธบิดีก าหนด 

การแจ้งตามมาตราน้ี คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กไ็ด้ 

ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

Section 37: An alien having received a temporary entry permit into the Kingdom must comply with the 

following :  

1. Shall not engage in the occupation or temporary or employment unless authorized according to 

the management of the Alien Work Permit Law. 

2. Shall stay at the place as indicated to the competent official. Where there is proper reason that 

he cannot stay at the place as indicated to the competent official, he shall notify the competent official 

of the change in residence, within 24 hours from the time of removing to said place.  

3. Shall notify the police official of the local police station where such alien resides, within 

twenty-four hours from the time of arrival. In the case of change in residence in which new residence is 

not located the same area with the former police stations, such alien must notify the police official of 

the police station for that area within twenty-four hours from the time of arrival.  
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4. If the alien travels to any province and will stay there longer than twenty-four hours, such alien 

must notify the police official of the police station for that area within forty-eight hours from the time 

of arrival.  

5. If the alien stays in the Kingdom longer than ninety days, such alien must notify the competent 

official at the Immigration Division, in writing, concerning his place of stay , as soon as possible upon 

expiration of ninety days. The alien is required to do so every ninety days. Where there is an 

Immigration Office, the alien may notify a competent Immigration Official of that office.  

The provision of ( 3 ) and ( 4 ) shall not apply to any cases under Section 34 by any conditions as 

prescribed by the Director General.  

 

In making notification under this Section , the alien may make notification in person or send a letter of 

notification to the competent official , in accordance with the regulations prescribed by the Director 

General . 
(“มาตรา 37(1)”  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕22 พ.ศ.2561 เล่ม ๑๓5 ตอนที่ ๑9 ก 

ประกาศ 27 มี.ค.๖1) 

มาตรา ๓๘  เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซ่ึงรับคนต่างด้าวซ่ึง

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท  าการตรวจ

คนเข้าเมืองซ่ึงต้ังอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมน้ันต้ังอยู่ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้า

พักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท  าการตรวจคนเข้าเมืองต้ังอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่น้ัน 

ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหน่ึงต้ังอยู่ในเขตท้องที่

กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

Section 38 : The house-master, the owner or the possessor of the residence, or the hotel manager where 

the alien, receiving permission to stay temporary in the Kingdom has stayed, must notify the competent 

official of the Immigration Office located in the same area with that hours, dwelling place or hotel, 

within 24 hours from the time of arrival of the alien concerned. If there is no Immigration Office 

located in that area, the local police official for that area must be notified.  

 

In case the house, dwelling place, or hotel where the alien has stayed under provision of Para.1 is 

located within the Bangkok area, such notification must be reported to the competent official at the 

Immigration Division.  

 

Making notification, in reference to the Para 1 and 2 of this Section, must comply with regulations 

prescribed by the Director General. 

 

มาตรา ๓๙  คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว หากเดินทางออกไป

นอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าก่อน

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก และคน

ต่างด้าวน้ันได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู่ ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เทา่ระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่น้ัน 

การขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้คนต่างด้าวย่ืนค าขอตามแบบและเสี ย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราและหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 39: After having received permission for temporary entry into the Kingdom, if the alien leaves 

the Kingdom it is considered that his temporary entry permit has expired. But, if prior to leaving, the 

alien is granted permission to return by the competent official, and the alien returning is not excluded 

from entry under Section 12 and the period of time previously authorized has not expired, the alien 

shall be authorized to stay in the Kingdom for the rest of the authorized time.  
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In asking permission for re-entry, the alien must submit an application in accordance with the form and 

pay a fee in accordance with the rate and regulations as prescribed in the Ministerial Regulations. 

 

 

 

 

หมวด ๕ 

การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

Chapter 5: Entering to take Residence in the Kingdom 

 

   

 

มาตรา ๔๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๑ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดจ านวนคนต่างด้าว ซ่ึงจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นราย

ปี แต่มิให้เกนิประเทศละหน่ึงร้อยคนต่อปี และส าหรับคนไร้สญัชาติมิให้เกนิห้าสบิคนต่อปี 

เพ่ือประโยชน์แห่งการก าหนดจ านวนคนต่างด้าว บรรดาอาณานิคมของประเทศหน่ึงรวมกันหรือแต่

ละอาณาจักรซ่ึงมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหน่ึง 

Section 40 : Subject to the provisions of Section 42, 43 and 51 , the Minister , by the approval of the 

Cabinet , shall have power to publish , in the Government Gazette , immigration quotas from year to 

year ( not exceeding 100 persons per year from each country and not exceeding 50 persons who have 

no nationality ).  

For the purpose of fixing immigration quotas , all the colonies of a country or each self – governing 

country shall be recognized as one country. 

 

มาตรา ๔๑  คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการและด้วยความเหน็ชอบของรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ภายในจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ และได้รับ

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๔๗ แล้ว 

เพ่ือให้การเข้ามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศให้มาก

ที่สดุ ให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัคุณสมบัติของคนต่างด้าวซ่ึงขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดย

ค านึงถึงรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวดังกล่าวกับ

บุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย เง่ือนไขเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ หรือเง่ือนไขอื่นตามความเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

การขออนุญาต คนต่างด้าวจะขอก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลังได้รับอนุญาตให้

อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวแล้วกไ็ด้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอ านาจที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ให้คนต่างด้าวซ่ึง

เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๓๔ อาจย่ืนค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ได้ 

คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะมีถิ่น

ที่อยู่ในราชอาณาจักร ต่อเม่ือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ย่ืนรายการและผ่านการตรวจ อนุญาตของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ และได้รับ

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๔๗ แล้ว ในระหว่างขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้คนต่างด้าวผู้น้ันอยู่ในราชอาณาจักรไป

พลางก่อนได้ 

Section 41 : Alien shall not be allowed to take up residence in the Kingdom unless authorized by the 

Immigration Commission and by the approval of the Minister , within the immigration quota limitation 



as prescribed by the Minister in accordance with the provision of Section 40 , and providing that the 

alien concerned has received a Residence Certificate in accordance with the provision of Section 47.  

 

For the most benefit of the country in allowing the alien to take up residence in the Kingdom , the 

Immigration Commission shall fix regulations concerning qualification of the alien entering to take 

residence in the Kingdom of Thailand by considering income , property , knowledge , technical , 

professional ability , and family status of such alien in comparison with the Thai national populace , 

considering condition of national security or other appropriate conditions. So it can be used as a 

regulation and a condition to consider in allowing the alien to take residence in the Kingdom.  

 

In applying for a Residence Certificate , the alien may apply before coming into the Kingdom or apply 

after he has been granted permission to stay temporarily in the Kingdom  

The Committee can stipulate any requirement to an alien under Section 34 who is holding a temporarily 

permit of stay and applying for a permanent resident visa.  

 

A permanent resident visa of alien obtained prior to his entry into the Kingdom will be effective when 

that alien enters the Kingdom to process the relevant formalities and obtains approval from the 

authorities indicated under Section 18, Para. 2 that alien must not be the person under Section 12 and 

Section 44, and must possess a residence certificate under Section 47. The alien is allowed to stay 

temporarily in the Kingdom during the period of processing the residence certificates. 

 

มาตรา ๔๒  บุคคลดังต่อไปน้ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าว ซ่ึงรัฐมนตรี

ประกาศตามมาตรา ๔๐ 

(๑) คนต่างด้าวซ่ึงเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว และได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรตาม

มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๑ 

(๒) หญิงซ่ึงมีสญัชาติไทยโดยการเกดิและได้สละสญัชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกบัคนต่างด้าว 

(๓) บุตรซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะของหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าหญิงน้ันจะสละสัญชาติ

ไทยในกรณีที่ได้สมรสกบัคนต่างด้าวหรือไม่กต็าม 

(๔) บุตรของบิดามารดาซ่ึงเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในระหว่างเวลาที่มารดาออกไปนอกราชอาณาจักร 

โดยมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเข้ามาอีกตามมาตรา ๔๘ เมื่ อเดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจักรพร้อมกับบิดาหรือมารดา ซ่ึงกลับเข้ามาอีกภายในเวลาทีก าหนดตามหลักฐานการแจ้งออกไปนอก

ราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไม่เกนิหน่ึงปี 

Section 42 : The provision of Section 40 concerning immigration quotas as published by the Minister 

shall not apply to the persons listed below : 

1. An alien who previously entered to take up residence in the Kingdom and re – entered into the 

Kingdom in accordance with Section 48 or 51.  

2. A woman having Thai nationality by birth who has renounced Thai nationality in the case of 

marriage to an alien.  

3. A child of an alien father and mother born while the mother was out of the Kingdom and the 

mother has application of departure for return in accordance with the provision of Section 48. When the 

child entering into the Kingdom with father or mother who returns within the prescribed time as state in 

the application of departure for return and the child is under one year old. 

 

มาตรา ๔๓  คนต่างด้าวที่น าเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า

สบิล้านบาท เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการ

โดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้น้ันมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจ านวนคนต่าง

ด้าวที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ กไ็ด้ แต่ในปีหน่ึง ๆ จะเกินร้อยละห้าของจ านวนดังกล่าวมิได้ 



เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่น าเข้ามาลงทุน คนต่างด้าวซ่ึงได้รับ

อนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหน่ึงต้องแสดงฐานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีแต่ไม่เกนิห้าปี  ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

Section 43 : When any alien brings foreign not less than ten million baht , for investment in the 

Kingdom and the Immigration Commission has considered that it is not contradictory to the provisions 

of this Act , the Immigration Commission , with the concurrence of the Minister, shall allow said alien 

to take up residence in the Kingdom over and the above number of aliens as published by the Minister 

under Section 40, but not to exceed 5% of said amount each year. 

For the purpose of examination of foreign currency brought in for investment, the alien who is allowed 

to take up residence under Para , must display financial status for the period of not less than two years , 

but not more than five years, in accordance with the regulation prescribed by the Immigration 

Commission , or as the Immigration Commission may deem appropriate. 

 

มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า 

(๑) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลไทยหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค า

พิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

(๒) เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเล้ียงชีพได้ เพราะกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือมีโรคอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (๒) มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวผู้เป็นบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคลซ่ึงมี

ภมิูล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเล้ียงดูซ่ึงกนัและกนัได้ 

Section 44 : No alien is authorized to take up residence in the Kingdom, if it appears that said alien : 

1. has been punished with imprisonment by judgement or legal order of a Thai or foreign country 

court, except a minor offense committed by negligence , or an offense exempted as prescribed by the 

Ministerial Regulations.  

2. Is unable to earn his living because of mental defect or physical infirmity or having any diseases 

as prescribed by Ministerial Regulations. The provision of (2) shall not apply to an alien father, mother, 

husband, wife or child of the one having domicile within the Kingdom and is able to support each 

other. 

 

มาตรา ๔๕  คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว หากประสงค์จะมีถิ่น

ที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ย่ืนค าขอตามแบบที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ท  าการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่ ใน

กรณีที่ท้องที่น้ันไม่มีที่ท  าการตรวจคนเข้าเมือง ให้ย่ืนค าขอ ณ ที่ท  าการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียงเม่ือคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเหน็ว่ายังไม่เกนิจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ หรือจ านวนตามมาตรา ๔๓ แล้วแต่กรณีหรือ

เป็นบุคคลตามมาตรา ๔๒ และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แล้ว จะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้น้ันมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีกไ็ด้ 

คนต่างด้าวซ่ึงได้ย่ืนค าขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หากก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่

ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวจะสิ้นสุดลงในระหว่างการพิจารณา คนต่างด้าวผู้น้ันอาจย่ืนค าขอ ณ ที่ท  าการตรวจ

คนเข้าเมืองแห่งเดียวกนันั้น เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันได้รับทราบผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจอนุญาตได้ การอนุญาตน้ี คณะกรรมการหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายจะก าหนดเง่ือนไขประการใดกไ็ด้ 

การย่ืนค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 45 : If the alien who has been granted to stay temporarily in the Kingdom wishes to take up 

residence in the Kingdom , he must submit an application as prescribed in the Ministerial Regulations 

to the Immigration Office in the area , the application must be submitted to the nearest Immigration 



Office. When the Immigration Commission considers that the quota is not over subscribed then 

notification prescribed by the Minister , in accordance with Section 40 or 43 as the case may be or the 

alien in the person under Section 44, the alien may be allowed to take up residence in the Kingdom 

under the concurrence of the Minister. 

When the alien applies for residence in the Kingdom and the authorized period of time granted him to 

stay temporarily in the Kingdom has expired during consideration. The alien may apply at the same 

Immigration Office for an extension of stay till the date the result of the consideration will be made 

know to him. The Immigration Commission or competent official deputized by Immigration 

Commission, shall have power to grant permission by affixing any conditions. 

In submitting application in reference to the first paragraph , the applicant must pay a fee as fixed in the 

Ministerial Regulations. 

 

มาตรา ๔๖  คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้าในระหว่างรอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา 

๔๑ หรืออยู่ในระหว่างรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงคณะกรรมการ

มอบหมายตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง คนต่างด้าวผู้น้ันเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการผ่อนผันให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคห้าหรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เป็นอันสิ้ นสุด เว้นแต่ก่อนเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และคนต่างด้าวผู้น้ันได้กลับเข้า

มาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก  าหนด ให้คนต่างด้าวผู้น้ันอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามที่ได้รับการผ่อน

ผัน 

Section 46 : Any alien entering into the Kingdom, and if while waiting to receive a Residence 

Certificate in reference to Section 41 or while waiting to know the result of consideration of the 

Immigration Commission, or of competent official deputized by the Immigration Commission under 

Section 45 Para 2., leaves the Kingdom , it is recognized that a leniency for temporary stay in the 

Kingdom in reference to Section 41 Para 5 or section 45 Para.2 is expired. Unless prior to departing the 

Kingdom the alien concerned has been granted permission to return by a competent official, and he has 

returned within the period of prescribed time, the alien concerned will be allowed to stay for the rest of 

the prescribed time. 

 

มาตรา ๔๗  คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรจะต้องขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่

จากอธบิดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายไว้เป็นหลักฐาน ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อกัษร 

ในกรณีที่คนต่างด้าวอายุต ่ากว่าสิบสองปีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ผู้ใช้อ านาจ

ปกครองหรือผู้ปกครองต้องขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในนามของคนต่างด้าวผู้น้ัน ในการน้ีอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ซ่ึงอธบิดีมอบหมายจะออกใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้ต่างหากหรือรวมกนักบัผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองกไ็ด้ 

ถ้าไม่ขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจสั่งระงับการอนุญาตให้มี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเสยีได้ ในกรณีเช่นน้ีการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคห้า หรือมาตรา 

๔๕ วรรคสอง เป็นอนัสิ้นสดุ 

ผู้ขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 47 : The alien who is allowed to take up residence in the Kingdom must apply for a Residence 

Certificate from the Director General or from a competent official deputized by the Director General 

within 30 days from the date receiving written notification from a competent official. 

In the case that the alien, whose age is under 12 years, is granted permission to take up Residence in the 

Kingdom , the person with guardian power or the guardian must apply for a Residence Certificate on 

behalf of the alien concerned. The Director General ,or competent official deputized by the Director 

General , shall issue a separate Residence Certificate or together with the person having guardian 

power or the guardian. 

If the alien concerned fails to apply for a Residence Certificate within prescribed period of time, under 

Para.1 of this Section , the Immigration Commission may hold back issuing of permission to reside in 



the Kingdom. If so, a leniency for temporary stay in the Kingdom in reference to Section 41 Para.5 or 

Section 45 Para.2, would be expired.  

The applicant for a Residence Certificate must pay a fee as prescribed in the Ministerial Regulations. 

 

มาตรา ๔๘  ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้ใช้ได้ตลอดไป แต่ถ้าผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ได้เดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักรแล้ว ใบส าคัญถิ่นที่อยู่น้ันเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไปเว้นแต่ก่อนที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ถือ

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ได้น าใบส าคัญถิ่นที่อยู่ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท  าหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือ

กลับเข้ามาอกีตามมาตรา ๕๐ ในกรณีเช่นนี้  หากคนต่างด้าวผู้น้ันกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ท  าหลักฐานให้ และไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๔๔ ให้ใบส าคัญถิ่นที่

อยู่น้ันคงใช้ได้ต่อไป 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกบัการตรวจลงตรา 

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ (๔) มิให้น ามาใช้

บังคับแก่กรณีตามวรรคหน่ึง 

Section 48 : A residence Certificate is of permanent validity, but it expires when the holder leaves the 

Kingdom , unless prior to departing , the holder has his departure for return document endorsed by a 

competent official in accordance with Section 50. In such a case , if the certificate holder returns to the 

Kingdom within one year from the date of endorsement and he is not excluded from entry according to 

Section 12 or 44 , a Residence Certificate shall be considered still valid. 

The provisions of Section 12 (1) concerning visa , and (2) and (3) and (4) shall not apply to the first 

paragraph of this Section. 

 

มาตรา ๔๙  ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ที่ใช้ไม่ได้ตามมาตรา ๔๘ ให้ผู้ถือหรือผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวที่ตาย ให้ผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

Section 49 : The holder or person who has in his possession a Residence Certificate not used in 

reference to Section 48 must return it to the competent official.  

The person who has in his possession a Residence Certificate of a dead alien must return it to the 

competent official. 

 

มาตรา ๕๐  คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค์จะเดินทางออกไป

นอกราชอาณาจักรและจะกลับเข้ามาอกี ให้ปฏบัิติดังน้ี 

(๑) น าใบส าคัญถิ่นที่อยู่มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังท าหลักฐานการแจ้งออกไปนอก

ราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอกี ตามวิธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ในกรณีที่ไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่เพราะเป็นคนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

ก่อนมีบทบัญญัติที่ให้คนต่างด้าวน้ันต้องขอใบส าคัญถิ่นที่อยู่ ให้มาขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่จากพนักงานเจ้าหน้าที่

เสยีก่อน แล้วปฏบัิติตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ไม่มีที่ว่างที่จะสลักหลังตาม (๑) ผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่จะต้องขอ

เปล่ียนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๕๒ เสยีก่อน 

หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีกให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ท  าหลักฐานให้และภายในก าหนดหน่ึงปีน้ัน ผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่จะออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้า

มากี่คร้ังกไ็ด้ 

การขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีกและการออกใบส าคัญถิ่นที่อยู่

ตาม (๒) ให้เสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 50 : Any alien having lawfully entered and being a resident in the Kingdom and wishes to leave 

the Kingdom with intention to return, shall : 



1. Present his Residence Certificate to the competent official for endorsement of departure for 

return in accordance with the procedure prescribed in the Ministerial Regulations.  

2. If no Residence Certificate has been issued ,because said alien was granted permission to reside 

in the country before the regulation to obtain a Residence Certificate was in affect he must apply for the 

same through the competent official and conform with (1), 

3. If there is not enough space for endorsement in accordance with (1), the holder must change his 

Residence Certificate in accordance to Section 52.  

Document of departure for returns valid for one year from the date of endorsement made by the 

competent official. The certificate holder can make as many departures and returns with the one year 

period as he desire.  

 

A fee must be paid as prescribed in the Ministerial Regulations for notification of departure for return 

and for issuing a residence Certificate in reference to (2). 

 

มาตรา ๕๑  คนต่างด้าวซ่ึงเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอก

ราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอกี หรือมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก แต่มิได้กลับเข้า

มาภายในเวลาที่ก  าหนดตามมาตรา ๔๘ หากประสงค์จะกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม ให้ย่ืนค าขอ

ตามวิธีการที่ก  าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาตเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า คนต่างด้าวผู้น้ันมี

เหตุผลและข้อแก้ตัวอันสมควร ทั้งไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ จะอนุญาตให้คนต่าง

ด้าวผู้น้ันมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีกไ็ด้แต่ต้องขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ ใน

ระหว่างการขออนุญาตให้น ามาตรา ๔๕ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใช้แทนหนังสอืเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ (๙) มิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหน่ึง 

ผู้ขอรับใบส าคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ตามวรรคหน่ึง ต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราและหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง 

Section 51 : Any alien who has formerly resided in the Kingdom but has no document of departure for 

return or has a document of departure for return, but has not returned to the Kingdom in reference to 

the time prescribed in Section 48 and the alien wishes to take up residence in the Kingdom again , he 

must submit an application in accordance with the procedure as prescribed in the Ministerial 

Regulations for consideration and approval. When the Immigration Commission considers that the 

alien has reason and proper excuse and he is not excluded from entry under Section 12 and Section 44 , 

the alien may be permitted to enter to take up residence in the Kingdom under the concurrence of the 

Minister, but the alien has to receive a new Residence Certificate. The provision of Section 45 Para.2 

shall be applied Mutatis Mutandis while waiting for permission.  

 

The provisions in Section 12 (1) concerning visa , (2),(3) and (9) shall not apply with the case as 

provided in the first paragraph of this section. The applicant must pay fees as prescribed in the 

Ministerial Regulations. 

 

มาตรา ๕๒  เอกสารที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ีของผู้ใดสญูหายหรือช ารุดและผู้น้ันประสงค์จะได้

ใบแทน หรือกรณีขอเปล่ียนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๕๐ (๓) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นที่พอใจแล้ว ให้

ออกใบแทนหรือเปล่ียนใบส าคัญถิ่นที่อยู่ให้ โดยผู้ขอต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

Section 52 : Whoever has lost documents issued under this Act, and wants to receive a substitute , or 

wants to change a Residence Certificate in reference to Section 50 (3) , when the competent official is 

satisfied with the result of an investigation, a substitute or a change of Residence Certificate will be 

issued. The applicant must pay fees as prescribed in the Ministerial Regulations. 

 

 

 



 

 

 

หมวด ๖ 

การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

Chapter 6: Deportation of the Aliens 

   

 

มาตรา ๕๓  คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคลซ่ึงมี

พฤติการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๑๒ (๗) หรือ (๘) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๒ (๑๐) หรือไม่ปฏบัิติตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสองหรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ หรือเป็นผู้

ได้รับโทษตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ให้อธิบดีเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเหน็ว่าควรเพิก

ถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กใ็ห้เสนอความเหน็ต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป 

Section 53 : If it is learned at a late date that aliens who came to stay in the Kingdom are among the 

persons excluded from entry because of any circumstance as prescribed in Section 12 (7) or (8)or (10) 

or Section 43 Para.2 or Section 44 or persons convicted under Section 63 or 64 , the Director General 

will submit the matter to the Immigration Commission. If the Immigration Commission decides that the 

alien's permission to stay in the Kingdom should be revoked, the Immigration Commission will submit 

their opinion to the Minister for further consideration in revoking the Permission. 

 

มาตรา ๕๔  คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตน้ัน

สิ้นสดุหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้น้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักรกไ็ด้ 

ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพ่ือส่งตัวกลับตามวรรคหน่ึง ให้น ามาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่งกลับ 

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้น้ันต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

วัน เวลา และสถานที่ที่ก  าหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันกไ็ด้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกัก

ตัวคนต่างด้าวผู้น้ันไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจ าเป็นกไ็ด้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวน้ีให้คนต่างด้าวผู้

น้ันเป็นผู้เสยี 

บทบัญญัติในมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซ่ึงเ ข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใช้บังคับ 

Section 54 : Any alien who enters or come to stay in the Kingdom without permission or when such 

permission expires or is revoked , the competent official will deport such alien out of the Kingdom.  

 

The provisions of Section 19 and 20 will be applied Mutatis Mutandis if in the case that investigation 

for deportation in reference to Para.1 of this Section must be conducted.  

In case there is an order of deportation for the alien; while waiting for the alien to be deported the 

competent official may order the alien to stay at any prescribed place or he may order the alien to 

report to him ( competent official ) according to a prescribed date, time ,and place with Security or with 

Security and Bond. The competent official may also detain the alien at any given place as many be 

necessary. The expense of detention shall be charged to the alien’s account.  

 

The provision of this Section shall not apply to aliens entering and talking up residence in the Kingdom 

before the enforcement of the Immigration Act B.C. 2480 [ 1937 ] 

 



มาตรา ๕๕  การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ีพนักงาน

เจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดกไ็ด้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเหน็สมควร 

ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวน้ี ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามาน้ัน

เป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือ

มาตรา ๖๔ เป็นผู้เสยี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระท าความผิดคน

ใดคนหน่ึงโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือก แต่ถ้าคนต่างด้าวน้ันจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอม

เสยีค่าใช้จ่ายของตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตกไ็ด้ 

Section 55 : Aliens being deported under this Act shall be sent back by any conveyance or route as the 

competent official may consider appropriate.  

 

The expense of deportation shall be charged to the owner or person in charge of the conveyance which 

brought the alien into the Kingdom. If there appears to be no owner or person in charge of the 

conveyance, the alien committing the act against the provisions of Section 63 or 64 will have to pay the 

expense of deportation. The competent official shall have power to ask for deportation expenses from 

one of the aliens committing the offence or from all of them. However , if the alien concerned wishes 

to go by and other conveyance or by another route, at his own expense , the competent official may 

permit him to do so. 

 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มีการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ (๑) และคน

ต่างด้าวได้แสดงตัว๋หรือเอกสารที่ใช้เดินทางอย่างใดอย่างหน่ึงของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะใด หรือแสดง

หลักฐานของบุคคลอื่นใด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือเป็นประกันในการกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ

หรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว แล้วแต่กรณี มิให้ยกเลิก คืนหรือเปล่ียนแปลงสาระส าคัญในตั๋ว 

เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ทั้งน้ี โดยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่กไ็ด้ 

การสั่งตามวรรคหน่ึง ให้กระท าโดยการติดค าสั่งไว้กับหรือประทบัข้อความค าสั่งลงไว้บนตั๋ว เอกสาร

หรือหลักฐานดังกล่าว และเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการแล้ว ถ้ามีการยกเลิก คืนหรือเปล่ียนแปลงสาระส าคัญในตั๋ว

เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้แตกต่างไปจากที่พนักงานเจ้าที่ได้สั่งการไว้โดยมิได้รับความเหน็ชอบจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ การน้ันย่อมไม่สามารถใช้อ้างกับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้

ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตัว๋ เอกสารหรือหลักฐาน แล้วแต่กรณี ให้กระท าการตามข้อผูกพันเดิมในตั๋ว เอกสารหรือ

หลักฐาน เพ่ือประโยชน์ในการส่งคนต่างด้าวน้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

Section 56 : In the case where there is an exemption from a visa for the alien, under section 12 (1), and 

the alien has shown the competent official a ticket or any travel document of the owner of the 

conveyance or the person in charge of the conveyance or evidence of any other person, in accordance 

with the condition as prescribed in the Ministerial Regulations, for the purpose of deporting from the 

Kingdom of such alien, the competent official shall have power to order the owner of the conveyance , 

the person in charge of the conveyance , or the person issuing a ticket, document or evidence , as the 

case may be, not to cancel, return of alter the important vital statement on the said ticket, document or 

evidence, with or without any conditions.  

 

The order under Para.1 can be done by attaching to or by stamping in the said ticket, document or 

evidence, when the competent official has ordered, if here is cancellation , return or alternation of the 

important vital statement in the said ticket, document or evidence , finding it difference from the order 

given by the competent official, the competent official shall have power to order the owner of the 

conveyance , the person in charge of the conveyance, or the person issuing a ticket , document or 

evidence , as the case may be , to conform with the former condition as indicated on the ticket, 

document or evidence, for the purpose of deportation. 

 



 

 

หมวด ๗ 

เบด็เตลด็ 

Chapter 7: Miscellaneous 

   

 

มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ถ้าไม่ปรากฏ

หลักฐานอนัเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเช่ือถือได้ว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้ันเป็นคนต่าง

ด้าวจนกว่าผู้น้ันจะพิสจูน์ได้ว่าตนมีสญัชาติไทย 

การพิสูจน์ตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่

ก  าหนดในกฎกระทรวง หากผู้น้ันไม่พอใจค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้พิจารณากไ็ด้ 

ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาล เม่ือได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ศาลแจ้งต่อพนักงานอัยการ พนักงาน

อยัการมีสทิธทิี่จะโต้แย้งคัดค้านได้ 

Section 57 : For the purpose of Chapter 7 miscellaneous ; whoever claims his nationality is Thai and if 

there is not enough evidence for the competent official to believe that he has Thai nationality , it is 

presumed that such a person is an alien until he can prove otherwise.  

 

An application for proof of nationality under Para.1 of this Section will be submitted to the competent 

official in the accordance with the form and fees as prescribed in the Ministerial Regulations. If such 

person does not satisfy the competent official’s order , he may apply to the Court asking for 

consideration.  

 

In the case where there is an application to the Court upon receiving and application, the Court shall 

notify the Public Prosecutor, who may, in turn, have a right for objection thereto. 

 

มาตรา ๕๘  คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามมาตรา ๑๒ (๑) 

หรือไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัติน้ีและทั้งไม่มีใบส าคัญประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่าง

ด้าว ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้น้ันเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี 

Section 58 : Any alien who has no lawful document for entering the Kingdom under Section 12 (1); or 

has no Residence Certificate under this Act; and also has no identification in accordance with the Law 

on Alien registration, is considered to have entered into the Kingdom in violation to this Act. 

มาตรา ๕๙  ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ท  าการจับกุมและ

ปราบปรามผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี โดยให้มีอ านาจออกหมายเรียกหมายจับ หรือหมายค้น หรือจับ ค้น หรือ

ควบคุม และให้มีอ านาจสอบสวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

Section 59 :The Director General, or the competent official deputized by Director General, shall have 

the authority to arrest and suppress any person violating this Act. They shall also have the authority to 

issue a subpoena, warrant of arrest or search, make arrest , search , or detain. They shall also have the 

authority to conduct inquiry into the offense against the provisions of this Act in the same manner as 

the inquiry official under the Criminal Procedure Code. 

 

มาตรา ๖๐  ในเขตท้องที่ใด รัฐมนตรีเหน็เป็นการสมควรที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหน่ึง

ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ านาจกระท าได้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

Section 60 : In any area where the Minister deems it proper to grant exemption from payment of any 

fees under this Act, he shall have the authority to do so by making public notification in the 

Government Gazette. 



 

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

Chapter 8: Penalty 

   

 

มาตรา ๖๑  ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามหนังสอืเรียกตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพันบาท 

Section 61 : Whoever fails to comply with the written order under Section 10 shall be punished by a 

fine not exceeding 5,000 Baht. 

 

มาตรา ๖๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สองปี และปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึงมีสญัชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองพันบาท 

Section 62 : Whoever fails to comply with the provisions of Section 11 or Para.2 of Section 18 shall be 

punished by imprisonment not exceeding two years and a fine not exceeding 20,000 Baht.  

 

If the person committing an offence under Para.1, holds Thai citizenship he will be punished by a fine 

not exceeding 2,000 Baht. 

มาตรา ๖๓  ผู้ใดน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท าการด้วยประการใด ๆ อัน

เป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปี และปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายในพาหนะน้ันมีคนต่าง

ด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ

น้ันได้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะน้ันมีคนต่างด้าวดังกล่าว

อยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

Section 63 : Whoever brings or takes an alien into the Kingdom or does anything which helps, assists , 

or facilitates an alien in making and entry into the Kingdom in contravention of this Act, shall be 

punished by imprisonment not exceeding 10 years and a fine not exceeding 100,000 Baht.  

 

When any owner or person in charge of a conveyance who fails to comply with the provision of 

Section 23, and the conveyance carried the aliens entering into the Kingdom in contravention of this 

Act, it is first presumed that the owner or person in charge of the conveyance has committed an offence 

under Para.1 of this Section unless it can be proved that the owner or person in charge was unable to 

know of the presence of said aliens in the conveyance, even though proper caution was exercised. 

 

มาตรา ๖๔  ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี ให้เข้าพัก

อาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวน้ันพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

และปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

ผู้ใดให้คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีเข้าพักอาศัย ให้สันนิษฐาน

ไว้ก่อนว่าผู้น้ันรู้ ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้

โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตรสามีหรือภริยาของ

ผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษกไ็ด 



Section 64 : Whoever know of any alien entering into the Kingdom in contravention of this Act, and 

harbours, hides or in any manner assists said alien to evade arrest, shall be punished by imprisonment 

not exceeding 5 years and a fine not exceeding 50,000 Baht.  

 

Whoever allows an alien entering into the Kingdom in contravention of this Act, to stay with him, it is 

first presumed that said person is aware that the alien concerned entered into the Kingdom in 

contravention of this Act, unless it can be proved that he does not know, even though proper caution 

has been exercised.  

 

If the act committed under Para.1 of this Section is done in order to assist his father, mother, child, 

husband or wife, the offender may not necessarily be punished by the Court. 

 

มาตรา ๖๕  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 65 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to comply with the provision of 

Section 23 shall be punished with imprisonment not exceeding 5 years or a fine not exceeding 50,000 

Baht or both. 

 

มาตรา ๖๖  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรค

หน่ึง หรือมาตรา ๒๗ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 66 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to comply with the provision of 

Section 25, Section 26 Para.1,or Section 27 (2) shall be punished with imprisonment not exceeding 2 

months or a fine not exceeding 10,000 Baht or both. 

 

มาตรา ๖๗  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๒๗ (๑) วรรคหน่ึง หรือ

ไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท 

Section 67 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to comply with the provision of 

Section 27(1) Para.1 or fails to cooperate with the competent official accordance with the provision of 

Section 27(3) shall be punished with a fine not exceeding 20,000 Baht. 

 

มาตรา ๖๘  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

Section 68 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to comply with the provision of 

Section 28 Para.1, shall be punished with a fine not exceeding 10,000 Baht. 

 

มาตรา ๖๙  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวาง

โทษปรับเรียงรายตัวคนประจ าพาหนะที่มิได้น าไปมอบน้ันคนละไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

Section 69 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to comply with the provision of 

Section 28 Para.2 shall be punished with imprisonment not exceeding 10,000 Baht for each crew 

member of the conveyance that he has not turned over to the competent official. 

 

มาตรา ๗๐  พาหนะใดมีคนโดยสารซ่ึงเป็นคนต่างด้าวซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑) เข้า

มาในราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน้ัน ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละไม่เกิน

สองหมื่นบาท 

Section 70 : Any conveyance that has an alien passenger who is excludable from entry into the 

Kingdom according to Section 12(1), the owner or person in charge of the conveyance shall be 

punished with a fine not exceeding 20,000 Baht for each alien. 

 



มาตรา ๗๑  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึง

สั่งตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี และปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

ถ้าการไม่ปฏบัิติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนี 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสบิปี และปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

Section 71 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to obey the order given by the 

competent official under Section 29 Para.1, shall be punished with imprisonment not exceeding 5 years 

and a fine not exceeding 50,000 Baht.  

 

If as a result of non – compliance with the provision of paragraph 1,thus causing the 

alien to escape , the said owner or person in charge shall be punished with imprisonment not exceeding 

10 years and a fine not exceeding 100,000 Baht. 

มาตรา ๗๒  คนต่างด้าวผู้ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหว่างส่งตัวไปยังสถานที่ 

ใด ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้หรือให้ส่งตัวไปตามมาตรา ๒๙ 

หรือหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 72 : Any alien, who escapes from a conveyance or escapes while on the way to any destination 

when the competent official has told the owner or person in charge of the conveyance to detain the 

alien or to take the alien , in accordance with the provision of Section 29 or he escapes while under 

detention or the control of the competent official, said alien shall be punished with imprisonment not 

exceeding 2 years or a fine not exceeding 20,000 Baht or both. 

 

มาตรา ๗๓  เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏบัิติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึง

สั่งตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 73 : Any owner or person in charge of a conveyance who fails to obey the order given by the 

competent official under Section 30 shall be punished with imprisonment not exceeding 5 years or a 

fine not exceeding 50,000 Baht or both. 

 

มาตรา ๗๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

Section 74 : Whoever fails to comply with the provisions of Section 31 or 32 shall be punished with a 

fine not exceeding 10,000 Baht. 

 

มาตรา ๗๕  คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือ

ปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 75 : Any alien, who fails to comply with the provisions of Section 37(1) shall be punished with 

imprisonment not exceeding 1 year or a fine not exceeding 10,000 Baht or both. 

 

มาตรา ๗๖  คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกนิห้าพันบาทและปรับอกีไม่เกนิวันละสองร้อยบาท จนกว่าจะปฏบัิติให้ถูกต้อง 

Section 76 : Any alien, alien, who fails to comply with the provisions of Section 37(2),(3),(4)or(5) shall 

be punished with a fine not exceeding 5,000 Baht and with and additional fine not exceeding 200 Baht 

for each day which passes until the law is complied with. 

 

มาตรา ๗๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้น้ันเป็น

ผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท 

Section 77 : Whoever fails to comply with the provision of Section 38, shall be punished with a fine not 

exceeding 2,000 Baht. If said person is a hotel manager, he shall be punished with a fine from 2,000 

Baht to 10,000 Baht. 

 



มาตรา ๗๘  ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงพันบาท 

Section 78 : Whoever fails to comply with the provision of Section 49 shall be punished with a fine not 

exceeding 1,000 Baht. 

 

มาตรา ๗๙  เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานผู้ใด ไม่ปฏบัิติ

ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินวันละห้าร้อย

บาทจนกว่าคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแต่มิให้ปรับเกนิห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 79 : The owner, or person in charge of a conveyance, or person issuing a ticket, document or 

evidence , who fails to comply with the order given by the competent official under Section 56,shall be 

punished with imprisonment not exceeding 6 months or a fine not exceeding 500 Baht for each day 

until said alien shall leave the Kingdom but not exceeding 50,000 Baht or both. 

มาตรา ๘๐  ผู้ใดท าลายค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือท าให้

ค าสั่งดังกล่าวลบเลือน โดยมีเจตนามิให้เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานทราบ

ถึงค าสั่งดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพันบาท 

Section 80 : Whoever destroys an order given by the competent official under Section 56 Para.2,or 

causes such order to be blurred with the intention of not letting the owner of the conveyance ,or the 

person in charge of conveyance, or the person issuing the ticket, document or evidence to receive said 

order of the competent official, shall be punished with a fine not exceeding 50,000 Baht. 

 

มาตรา ๘๑  คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูก

เพิกถอน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

Section 81 : Any alien who stay in the Kingdom without permission or with permission expired or 

revoked shall be punished with imprisonment not exceeding two years or a fine not exceeding 20,000 

Baht or both. 

มาตรา ๘๒  คนต่างด้าวผู้ใดหลีกเล่ียงไม่ปฏบัิติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบค าสั่งของรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายซ่ึงสั่งการแก่คนต่างด้าวผู้น้ันตาม

พระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพันบาท 

ถ้าค าสั่งตามวรรคหน่ึงเป็นค าสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้น้ัน ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิสองปี และปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท 

Section 82 : Any alien who evades the service of an order issued by the Minister Immigration 

Commission, Director General, or the competent official designated by the Immigration Commission, 

which is required to be served upon him [alien] under this Act, shall be punished with a fine not 

exceeding 5,000 Baht. 

If the order as stated in Para.1 is for deportation the offender shall be punished with imprisonment not 

exceeding two years and fine not exceeding 20,000 Baht. 

มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลน้ัน    

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของ      

นิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ

จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท าความผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 

Section 83 : In case the offenders  is a juristic person. If the offense of that juristic person caused by 

command, or action of the Board, or manager, or any individual. Which is responsible implementation 

such juristic person or in case such person. Is obliged to order or act order and ignore order or not act 

on the cause to the juristic person offense. They will be punished in accordance with the penalty 

provided for such offences. 
(“มาตรา ๘๓”  แก้ไขโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๑๘ ก ประกาศ ๑๑ ก.พ.๖๐) 

Admin
Highlight



มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา ๖๒ วรรคหน่ึง 

มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๒ วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทยีบ ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี

กรมต ารวจหรือผู้แทน อธบิดีกรมอยัการหรือผู้แทนและผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนเป็นกรรมการ มี

อ านาจเปรียบเทยีบได้และในการน้ีคณะกรรมการเปรียบเทยีบมีอ านาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทยีบแทนได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทยีบหรือเง่ือนไขประการใด ๆ กไ็ด้

ตามที่เหน็สมควร 

เม่ือผู้กระท าความผิดได้เสยีค่าปรับตามที่เปรียบเทยีบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย

วิธพิีจารณาความอาญา 

Section 84 : In all offences under this Act, except the provisions of Section 62 Para.1 Section 63 , 64, 

71 and 82 Para.2. The settlement Commission ,consisting of the Police Department’s Director General 

or Representative, the Public Prosecution Department’s Director General or Representative, and the 

Immigration Division’s Commander or Representative, as the, members shall have the authority to 

assign duty of settlement to the Inquiry Official or the competent official by fixing a settlement rule or 

any conditions as the Settlement Commission my deem proper. 

When the offender has paid the fine as stipulate, the case shall be deemed settled under the Criminal 

Procedure Code. 

 

บทเฉพาะกาล 

Transitory Provisions 

   

 

มาตรา ๘๕  ให้ถือว่าคนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวอยู่แล้วใน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี แต่คงได้รับสิทธิและประโยชน์เพียงเท่าที่

ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไว้แล้วเทา่นั้น 

Section 85 : It is recognized that any alien who is authorized to stay temporarily in the Kingdom on the 

date that this Act comes into force is one who has been permitted to stay under this Act, but said alien 

will be entitled to the rights and benefits only as stated in the previous application. 

 

มาตรา ๘๖  ให้คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและได้อยู่เกินเก้า

สบิวันแล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ แจ้งคร้ังแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ (๕) ภายในเจด็วันนับ

แต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

Section 86 : Any alien allowed to stay temporarily in the Kingdom and who has stayed more than 

ninety days on the date that this Act comes into force, shall notify the competent official under Section 

37(5) within 7 days from the date that this Act comes into force. 

 

มาตรา ๘๗  ให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซ่ึงรับคนต่างด้าว

ซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเข้าพักอาศัยอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ แจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

Section 87 : The house master, owner, or possessor of a dwelling place, or a hotel manager, who has 

allowed an alien to remain temporarily in the Kingdom on the date that this Act comes into force. Shall 

notify the competent official under Section 38 within 30 days from the date that this Act comes into 

force. 

 

มาตรา ๘๘  ให้ถือว่าใบส าคัญถิ่นที่อยู่ที่ ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและที่ยังสมบูรณ์อยู่เป็นใบส าคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ี 



Section 88 : It recognized that a Residence Certificate, issued under the law on Immigration before the 

date that this Act comes into force and still valid, will be valid as the Residence Certificate issued 

under this Act. 

 

มาตรา ๘๙  ให้ถือว่าหลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอกีซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ท าไว้ในใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นหลักฐานการแจ้งออกนอก

ราชอาณาจักร เพ่ือกลับเข้ามาอกีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

Section 89 : It is recognized that the endorsement of departure for return, stamped on the alien’s 

Residence Certificate by the competent official before the date that this Act comes into force, is remain 

valid as the endorsement issued under this Act. 

มาตรา ๙๐  ให้ถือว่าคนต่างด้าวซ่ึงถูกสั่งให้กกัตัวไว้เพ่ือรอการส่งกลับอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติ

น้ีใช้บังคับ เป็นผู้ซ่ึงถูกสั่งให้กกัตัวไว้เพ่ือรอการส่งกลับตามพระราชบัญญัติน้ี 

Section 90 : It is recognized that an alien who is detained for deportation on the date that this Act 

comes into force, is viewed as one who is detained for deportation under the provision of this Act. 

 

มาตรา ๙๑  ให้ถือว่าค าร้องต่าง ๆ ของคนต่างด้าวที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ เป็นค าร้องที่ได้ย่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี 

Section 91 : It is recognized that all alien’s applications pending consideration on the date that this Act 

comes into force are viewed as applications submitted under the provisions of this Act. 

 

มาตรา ๙๒  ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการพิจารณาคน

เข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ น้ี ทั้ งน้ี จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ ง หรือมติของ

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแทน 

Section 92 : All ministerial regulations, regulations, orders, or resolutions of the Immigration 

Commission under the Immigration Act B.E. 2493 (1950),revised by the Second Immigration Act B.E. 

249 (1954), which were still in force before the date that this Act came into force, are still in force if 

they are not in contravention to this Act, until it would have the ministerial regulation, regulations, 

orders, or the resolutions of the Immigration Commission under this Act come into force.  

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกติย์ 

รองนายกรัฐมนตรี 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อมัพิกา/แก้ไข 

๒๘/๒/๔๕ 

A+B (C) 

 

พัชรินทร์ จัดท า 

เนติมา จัดท า 

ฐาปนี ผู้พิมพ์ 

๖ มี.ค. ๔๖ 

 

ศุภสรณ์/ตรวจ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 

มัตติกา/แก้ไข 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 

วาทนีิ/สญัชัย/ปรับปรุง 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

วศิน/แก้ไข 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 





 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 


 
 


ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗ 


เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ 
 


 


โดยที่พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนดให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจเก่ียวกับ 
การดูแลความสงบเรียบร้อยในการควบคุมอาชญากรรม  การจราจร  การมีและใช้อาวุธปืน  เป็นไปอย่างเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ  ในระบบการปฏิบัติงานและในการบังคับใช้กฎหมาย  คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงมีประกาศ  ดังต่อไปนี้ 


ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   


“มาตรา  ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมกับค่าทําการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้” 


ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 


“มาตรา  ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานจราจร  กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 


ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 


“มาตรา  ๖  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่น  และออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้  คือ 


(๑) จํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอื่น  นอกจากของราชการทหาร
และตํารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา  ๕  วรรคสอง 


(๒) วางระเบียบการทะเบียน  การขอและการออกใบอนุญาต 
(๓) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 


 
 


ในส่วนที่เก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง  (๑)  ตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  และตาม
มาตรา  ๕๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย” 


ข้อ ๔ ให้บรรดา  กฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติตามข้อ  ๑  ข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม   


ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 


ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 


หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 








หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 


 


 
พระราชกําหนด 


แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 


 


 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 


เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   


ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   


ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 


เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้   
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 


มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 


มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 


“(๓)  เข้ามาเพื่อทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทําตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว” 


มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 


“(๑)  ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทํางาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว” 


 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 


พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในระดับไร้ฝีมือ  จึงจําเป็นต้องนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทํางานดังกล่าว  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองห้ามมิให้ 
คนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือมีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายโดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือ 
การฝึกทางวิชาการ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญั ติดังกล่าว รวมทั้ งบทยกเว้นการห้ามคนต่างด้าว 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทํางาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  ตลอดจนสภาพสังคมในปัจจุ บัน   ซึ่ งการดําเนินการดังกล่าวเป็นกรณี ฉุก เฉินที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 








 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 83 ซึ่งแก้ไขโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 เล่ม 134 ตอนที่ 18 ก ประกาศ 11 ก.พ.60
บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น   เกิดจากการสั่ง
การหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็น
เหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 


"พ.ร.บ.ความรับผิดทางอาญาฯ (กรรมการ)เสียวทั้งประเทศ?" 
อ่านต่อท่ี: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537151/ 


Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย 
"เรื่องโดย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ | ภาพโดย Nation TV5 มีนาคม 2560 09:00 น." 


 


 


 


 


 


 


 
 
" 


เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการแชร์ข้อมูลในไลน์เกี่ยวกับเรื่อง "พ.ร.บ.เดียว (กรรมการ) เสียวทั้งประเทศ" โดยบอกว่า
กฎหมายฉบับนี้จะท าให้กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดโดยทันทีหมดสิทธิ์แก้ตัว และถ้ากรรมการหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องท าแล้วไม่ท าตามหน้าที่นั้นต้องรับผิดร่วมกันทั้งหมด แถมยังบอกว่าถ้าเป็น
กรรมการต้องคิดให้ดีและควรมีนักกฎหมายเก่ง ๆ ไว้ข้างตัว" 
"ความจริงแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 ("พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล") ซึ่งกฎหมายนี้ได้แก้ไขกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อผู้แทนนิติ
บุคคลมากกว่ากฎหมายเดิมหลาย ๆ ฉบับ โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 







"ในฐานะท่ีผมเป็นผู้บรรยายกฎหมายความรับผิดชอบทางกฎหมายของกรรมการแก่บรรดากรรมการที่ผ่านการ
อบรมของสถาบันกรรมการไทยหรือ IOD มาเป็นเวลานานกว่า 200 รุ่น และหลักสูตรกรรมการภาครัฐ (PDI) 
ของสถาบันพระปกเกล้ามาหลายรุ่น จึงอยากจะเขียนค าอธิบาย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมการและ
ผู้บริหารได้รับทราบความเห็นที่ถูกต้องของกฎหมายดังกล่าวก่อนจะมีการเข้าใจผิดกันไปใหญ่ 


หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การด าเนินคดีอาญาต่อนิติบุคคล 


เมื่อกล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล มีความจ าเป็นที่จะต้องอธิบายเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
อาญาและหลักความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อน 


โดยทั่วไปหากนิติบุคคลกระท าผิดกฎหมาย ก็จะมีการฟ้องคดีนิติบุคคล รวมทั้งจะมีการฟ้องกรรมการผู้มี
อ านาจและกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นตัวการ ซึ่งแต่เดิมนั้นต ารวจหรืออัยการมักจะฟ้องปรับกรรมการหรือผู้แทน
นิติบุคคลรวมทุกคน หรือจะมีการออกหมายเรียกไปยังกรรมการและผู้แทนนิติบุคคลเพื่อท าการสอบสวน ไต่
สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาคดี ซึ่งในกรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิดและต้องรับโทษจ าคุก กรรมการอาจต้อง
รับผิดและติดคุกในฐานะที่เป็นตัวการ เนื่องจากตัวนิติบุคคลเองไม่สามารถถูกจ าคุกได้ 


นอกจากนี้ กฎหมายอาญามีหลักที่ส าคัญคือ หลักสันนิษฐานความเป็นผู้บริสุทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี 
(presumption of innocence) โดยการจะพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดและรับโทษทางอาญานั้นต้องมี
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ที่ถูกฟ้องนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ให้ศาลปราศจากความสงสัยว่าบุคคลนั้นมี
ความผิดตามที่ฟ้องจริง (beyond reasonable doubt) เนื่องจากการลงโทษตามกฎหมายอาญาเป็นการ
ลงโทษที่กระทบสิทธิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ าคุก ประหารชีวิต หรือแม้กระทั่งการปรับ การปฏิบัติกับผู้ถูก
ฟ้องเยี่ยงผู้กระท าความผิดโดยยังไม่แน่ใจว่าเขาได้กระท าความผิดนั้นลงจริงหรือไม่จึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและจะ
ท าให้เขาได้รับความเดือดร้อนเกินควร โดยประเทศไทยก็ได้รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา 39 วรรค 2 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 29 วรรค 2 แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2559 และมาตรา 227 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 


กฎหมายบัญญัติให้ผู้แทนนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญาได้ทั้งการรับผิดโดยตรง และรับผิดร่วมกับนิติบุคคล 
ซึ่งการที่ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาโดยตรงนั้นมักจะเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ไว้ให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นปฏิบัติแต่กลับไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีความรับผิดทางแพ่ง หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายตามกฎหมายแล้ว กรรมการก็ต้อง
รับผิดชอบเป็นการส่วนตัว 


หลักการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้แทนนิติบุคคลรับผิดทางอาญาร่วมกับนิติบุคคลนั้น กฎหมายของไทยแบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภท คือ 







1.ผู้แทนนิติบุคคลมีความรับผิดเด็ดขาด (ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดเสมอเม่ือนิติบุคคลนั้นกระท าความผิด 
พิสูจน์เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้) เช่น มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 (ฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2525) 


กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลรับผิดเด็ดขาดกฎหมายจะบัญญัติในลักษณะมีดังนี้ 


มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาคม 
และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) บัญญัติว่า 


"ในกรณีที่บริษัทจ ากัดใดกระท าความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24 กรรมการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท" 


ซึ่งมีผลให้กรรมการหรือบุคคลผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดทันทีเม่ือนิติบุคคลได้
กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ 


ส าหรับความรับผิดเด็ดขาดนี้มีข้อสังเกตว่ามักพบในกฎหมายที่ตราขึ้นช่วงก่อนปี 2500 จนถึงประมาณปี 2510 


2.ผู้แทนนิติบุคคลรับผิดร่วมกับนิติบุคคลโดยข้อสันนิษฐาน (ผู้แทนนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ของตน) เช่น มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 61 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 132 และมาตรา 139 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 


กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลร่วมรับผิดกับนิติบุคคลโดยข้อสันนิษฐานกฎหมายจะ
บัญญัติในลักษณะดังนี้ 


"ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น" 


การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดร่วมกับนิติบุคคลเสมอ ยกเว้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มี
ความผิดนั้นเป็นการยกภาระการพิสูจน์ให้กับกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นเรื่องยากและเป็นการสร้าง
ภาระให้กับกรรมการเป็นอย่างมาก ทั้งยังขัดกับหลักกฎหมายอาญาที่โจทก์ต้องเป็นผู้มีหน้าที่น าสืบจน
ปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 


ส าหรับความรับผิดโดยข้อสันนิษฐานและให้ผู้แทนนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์นั้นมีข้อสังเกตว่ามักพบ
ในกฎหมายที่ตราขึ้นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งแต่ประมาณช่วงปี 2520 เป็นต้นไปจนประมาณปี 2550 







3.ผู้แทนนิติบุคคลรับผิดร่วมกับนิติบุคคลโดยต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้แทนนิติบุคคลท าผิด (โจทก์มีภาระหน้าที่ใน
พิสูจน์ว่าผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิด) ซึ่งเป็นหลักท่ัวไปและเป็นหลักที่ถูกต้อง เช่น มาตรา 69 แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 วรรค 
5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 มาตรา 
94 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 300 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดปี 2559) และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่แก้ไขโดยพ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล 


ส าหรับความรับผิดโดยประเภทนี้มีข้อสังเกตว่ามักพบในกฎหมายที่ตราขึ้นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งแต่ปี 2554 เป็น
ต้นมา 


ความจริงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการในกฎหมายแต่ละฉบับก่อนหน้าที่จะมีการออก
พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ที่ท าให้กรรมการต้องรับผิดร่วมกับนิติบุคคลทันที หรือต้อง
รับผิดเว้นแต่กรรมการหรือ ผู้แทนนิติบุคคลต้องพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วม และต้องมีภาระในการพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของตนอีกต่างหากนั้นมีจ านวนหลายฉบับโดยรวม ๆ 


ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: พัฒนาการความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 


ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาต่อกรรมการตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้กรรมการต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลโดยจ าเลยได้ต่อสู้ว่าข้อสันนิษฐานว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติมาตราดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญจึงเป็นหน้าที่ของโจทก์
จะต้องน าสืบความรับผิดของจ าเลย และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค าวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันกับ 
พระราชบัญญัติฉบับอ่ืนที่มีบทบัญญัติเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติขายตรงฯ อาทิ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แต่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันแค่เพียงพระราชบัญญัติ
ขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
ไม่ได้ผูกพันกฎหมายฉบับอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกัน จึงได้มีการผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลขึ้น เพื่อแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่มีจ านวน 76 ฉบับ แทนที่จะต้องแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายทีละฉบับ
ซึ่งจะเสียเวลามาก 


ทั้งนี้ข้อความใน กฎหมาย 76 ฉบับดังกล่าว จะถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขความรับผิดของผู้แทนนิติ
บุคคลให้มีลักษณะดังนี้ (โดยอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับกฎหมายแต่ละฉบับแต่ทั้งหมด
มีหลักการเดียวกัน)"ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ







บุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 


"บทบัญญัติข้างต้นหมายความว่าผู้แทนนิติบุคคลจะต้องรับผิดร่วมกับนิติบุคคลเฉพาะกรณีท่ี 


1.การกระท าความผิดเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าการของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือ 


2.กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการแต่กลับไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ จน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด 


หลักข้างต้นหมายความว่า กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้สั่งการหรือกระท าการ หรือเป็นผู้มีหน้าที่แต่ไม่
สั่งการหรือกระท าการตามหน้าที่เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ต้องรับผิด ไม่ใช่กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลทุกคนจะถูก
ฟ้องเป็นจ าเลยในคดีที่นิติบุคคลกระท าความผิด และหากมีการฟ้องร้องกรรมการให้รับผิดทางอาญา โจทก์จะมี
หน้าที่ต้องน าสืบว่าผู้แทนนิติบุคคลนั้นเป็นผู้สั่งการ หรือมีหน้าที่แต่ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจึงจะมีความผิด
ตามกฎหมายนั้น ๆ ไม่ใช่ให้กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลต้องมารับภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนว่าตน
ไม่ได้เกี่ยวข้อง 


กฎหมายฉบับนี้จึงถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีกับกรรมการเพราะเป็นการจ ากัดความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลไม่ให้
ต้องรับผิดร่วมกับนิติบุคคลทุกกรณี ที่ส าคัญก็จะสอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญาที่ต้องสันนิษฐานว่าผู้ถูกฟ้อง
คดีเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนด้วย 


ค าแนะน าส าหรับกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล 


ผมอยากให้ค าแนะน าส าหรับกรรมการและผู้แทนนิติบุคคลทุกท่านให้จัดให้บริษัทมีแนวทางพึงปฏิบัติตามดังนี้
เพ่ือและจะเป็นประโยชน์แก่ตัวกรรมการดังนี้ 


1.นิติบุคคลควรมีระเบียบภายในที่ชัดเจนว่าการด าเนินการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึง
พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ด้วย โดยควรระบุไว้ในระเบียบภายในและรายงานการ
ประชุมด้วยว่าคณะกรรมการและผู้แทนนิติบุคคลถือเป็นหลักการส าคัญที่จะไม่สั่งการหรือกระท าการ หรือละ
เว้นในการสั่งการหรือในการกระท าการใด ๆ ที่อาจจะเป็นเหตุให้นิติบุคคลมีการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ อาทิ เช่น ระเบียบภายในเกี่ยวกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
ในการผลิตสินค้าและบริการมีวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักฐานว่านิติบุคคลและกรรมการนั้นไม่มีการส่งเสริม
ให้กรรมการและผู้แทนนิติบุคคลกระท าผิดกฎหมายและระเบียบ ระเบียบนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของกรรมการได้หาก
ผู้บริหารคนอ่ืนไปท าผิดกฎหมายเองโดยตนเองไม่ได้รับรู้ด้วย 


2.นิติบุคคลควรมีระเบียบภายในแบ่งแยกหน้าที่ภายในบริษัทให้ชัดเจนทั้งกรรมการและผู้บริหารว่าผู้ใดมีหน้าที่
รับผิดชอบในด้านใดบ้าง เช่น กรรมการใดอาจรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย และกรรมการบางส่วนอาจ
รับผิดชอบในด้านการผลิต โดยการก าหนดแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนนั้น จะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับ







กรรมการและผู้แทนนิติบุคคลท่านอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่ให้ไม่ต้องมาร่วมรับผิดทางอาญากับนิติบุคคลหากเกิดความ
รับผิดขึ้นจากการกระท าของนิติบุคคล 


3.กรรมการและผู้แทนนิติบุคคลควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังและซื่อสัตย์
สุจริต รักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นทุกคนได้เท่าเทียมกัน ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
มติกรรมการอยู่เสมอ 


4.นอกจากนี้ การตัดสินใจของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล ควรตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ข้อมูล 
และข้อกฎหมายที่เพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ตามหลักการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) ตามมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงต้องมีการบันทึกลงในรายงานการประชุมกรรมการในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ เสมอว่า 
คณะกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ข้อมูล และข้อกฎหมายที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพราะรายงานการประชุมจะเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญในการต่อสู้คดี 


ในบางกรณีกรรมการอาจมีความรับผิดทางอาญาที่กฎหมายก าหนดว่าต้องมีเจตนาพิเศษตามกฎหมายอาญา
บางประเภท เช่นมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2502 การต่อสู้เรื่องเจตนาพิเศษท่ีถูกต้องว่าการกระท าของกรรมการได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดนั้น หากกรรมการได้ใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้อง ไม่ว่าเรื่องการตัดสินใจภายใต้อ านาจที่มีอยู่ หรือเข้าใจผิดว่ามี
อ านาจและรวมทั้งการใช้ดุลพินิจสมเหตุสมผล หากกรรมการมีการใช้หลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business 
Judgment Rule) ก็น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันกรรมการให้หลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาในความรับผิดที่
ต้องการเจตนาพิเศษ 


โดยสรุปแล้วกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ช่วยกรรมการลดความเสี่ยงในความรับผิดทางอาญาได้ดีกว่า
กฎหมายเดิมมาก ถ้าทุกท่านสามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้นได้ ความรับผิดชอบทางอาญาของ
กรรมการก็จะลดน้อยลง ซึ่งท่านที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและบริหารกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลไม่ต้อง
กลัวความรับผิดทางอาญาจนเกินเหตุ." 
อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537151/ 





