พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2493
(2) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนทีม่ ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึง่ ขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
พาหนะ หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจนําบุคคลจากทีแ่ หงหนึ่งไปยังอีก
แหงหนึ่ง
เจาของพาหนะ หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผูครอบครอง หรือตัวแทนผู
ครอบครองพาหนะ แลวแตกรณี

ผูควบคุมพาหนะ หมายความวา นายเรือหรือผูร ับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
คนประจําพาหนะ หมายความวา ผูซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําหรือทํางานประจําพาหนะ และเพือ่
ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้
ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไมมีคนประจํา
พาหนะ
คนโดยสาร หมายความวา ผูซึ่งเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใด ๆ นอกจากผูควบคุมพาหนะและคน
ประจําพาหนะ
คนเขาเมือง หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร
แพทยตรวจคนเขาเมือง หมายความวา แพทยซึ่งอธิบดีแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
เจาบาน หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของ ผูเชา หรือในฐานะอื่นใด ตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
เคหสถาน หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่งคนอยูอาศัย และให
หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนทีอ่ ยูอาศัยนัน้ ดวย จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา
โรงแรม หมายความวา บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่
ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
ผูจัดการโรงแรม หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการและคาใชจายอื่น ๆ ไมเกินอัตราตาม
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง

มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึง่ ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศอธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง
(2) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา 36 วรรคสอง
(3) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
(4) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร เงื่อนไข
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเงื่อนไขอืน่ ตามมาตรา 41 วรรคสอง
(5) กําหนดหลักเกณฑการขอมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตามมาตรา 41 วรรคสี่
(6) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง และกําหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา 43 วรรคสอง
(7)
อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร
และอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดยื่นคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
(8) สั่งระงับการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรตามมาตรา 47 วรรคสาม
(9)
อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตอไปตาม
มาตรา 51 วรรคหนึ่ง
(10) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรตามมาตรา 53
(11) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรฐั มนตรีในการวางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ประจําดานหรือพนักงานอื่น เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
(12) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเกีย่ วกับคนเขาเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 8 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและเลขานุการเสนอ

เรื่องที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตอประธานกรรมการหรือในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซึ่งที่ประชุมมอบหมายโดยมิชกั ชา และใหประธานกรรมการ
หรือกรรมการดังกลาวเปนผูเ รียกประชุมตามความรีบดวนของเรื่อง ตามหลักเกณฑทที่ ี่ประชุมกําหนด
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเปนองคประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 9 คณะกรรมการอาจตัง้ คณะอนุกรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัตกิ าร
อยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 10 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคล
ที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเกีย่ วกับเรือ่ งที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได
หมวด 2
การเขาและออกนอกราชอาณาจักร

มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทางเขามาหรือออกไปตาม
ชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานี หรือทองทีแ่ ละตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 12 หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร
(1) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณอยู หรือมีแตไมได
รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวานั้นจากสถานทูตหรือสถาน
กงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคน

ตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ
การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
(1)การตรวจลงตราตาม (1) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร
(3) เขามาเพื่อมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพือ่ รับจางทํางานดวยกําลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรู
หรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
(4) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(5) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัตกิ ารอยางอืน่ ตามวิชาการแพทยเพื่อปองกัน
โรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทําการเชนวานัน้
(6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย หรือคําพิพากษาของ
ศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่
ยกเวนไวในกฎกระทรวง
(7) มีพฤติการณเปนทีน่ าเชื่อวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบ
สุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
หรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาล
ตางประเทศไดออกหมายจับ
(8) มีพฤติการณเปนทีน่ าเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิง หรือเด็ก การคายาเสพติดใหโทษ การ
ลักลอบหนีภาษีศุลกากร
หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(9) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14
(10) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16
(11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือ
ในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย
ทั้งนี้ เวนแตรฐั มนตรีไดพจิ ารณายกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
การตรวจวินจิ ฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบตั ิการเพือ่ ปองกันโรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคน
เขาเมือง
มาตรา 13
เดินทาง

คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ

(1) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซึ่งเพียงแตแวะเขามายังทา สถานี หรือ
ทองที่ ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป
เพื่อประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือสําคัญตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อใหถือไวกไ็ ด
(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขามพรมแดนไปมาชัว่ คราว โดย
ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น
(3) คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผานอาณาเขตประเทศไทยไปนอก
ราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนัน้ ๆ และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะ
และคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย
มาตรา 14 รัฐมนตรีมีอาํ นาจกําหนดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว หรือมีประกันหรือ
จะยกเวนภายใตเงื่อนไขใด ๆ ก็ไดทั้งนีโ้ ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเด็กอายุต่ํากวาสิบสองป
มาตรา 15 คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาที่อยูใ นฐานะดังตอไปนี้ใหไดรับการยกเวนไม
ตองปฏิบัติการตามหนาที่ของคนตางดาวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
นอกจากการปฏิบัติหรือการ
ตองหามตามมาตรา 11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 วรรคสอง
(1) บุคคลในคณะผูแ ทนทางทูตซึง่ รัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาทีใ่ นราชอาณาจักรหรือซึ่งเดิน
ทางผานราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติหนาทีใ่ นประเทศอืน่
(2) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร
หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น
(3) บุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามาปฏิบัติหนาทีห่ รือภารกิจใน
ราชอาณาจักร
(4) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงทีร่ ัฐบาลไทยไดทํา
ไวกับรัฐบาลตางประเทศ
(5) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศที่มีกฎหมายคุมครองการดําเนินงานใน
ประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และรวมถึงพนักงานหรือผูเชีย่ วชาญหรือบุคคลอืน่
ซึ่งองคการหรือทบวงการเชนวานัน้ แตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบตั ิหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพือ่
องคการหรือทบวงการดังกลาว หรือเพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รฐั บาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวง

การระหวางประเทศนั้น
(6) คูสมรส หรือบุตร ซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) หรือ
(5)
(7) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําเปนปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลตาม
(1) หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตําแหนงทางทูตตามความตกลงทีร่ ัฐบาลไทยไดทําไว
กับรัฐบาลตางประเทศหรือกับองคการหรือทบวงการระหวางประเทศ
ในกรณีตาม (1) (2) (6) หรือ (7) ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศและหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนวาบุคคลซึ่งเขามาในราชอาณาจักร
นั้นเปนผูไดรบั ยกเวนตามมาตรานี้
มาตรา 16 ในกรณีที่มพี ฤติการณซึ่งรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อประโยชนแกประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบรอย
วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไมสมควรอนุญาตใหคนตางดาวผูใ ดหรือจําพวกใด
เขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไมอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักร
ได
มาตรา 17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเรือ่ ง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูใด
หรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได
มาตรา 18 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตองยื่นรายการตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ของดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น
มาตรา 19
ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใ ดตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรหรือไม
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูน ั้นไปพักอาศัยอยู ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยใหคํา
รับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อรับทราบคําสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนดก็ไดหรือถาพนักงาน
เจาหนาที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวผู
นั้นไว ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพือ่ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กไ็ ด
เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวา

ถอยคําของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีที่สงสัยใหมาสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถอยคําตอพนักงาน
เจาหนาที่ได
ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุในมาตรา 12 (8) หรือมีสวน
เกี่ยวของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพื่อการเชนวานั้น พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดชั่วคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาที่ หรือจะ
สั่งใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ทผี่ ูนั้นอาศัยอยู ตามระยะเวลา
ที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดก็ได แตระยะเวลาทีก่ ําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหางกันไมนอยกวาเจ็ด
วันตอครั้ง
มาตรา 20 ในการที่พนักงานเจาหนาที่กักตัวคนตางดาวผูใ ดไวตามมาตรา 19 ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ี
อํานาจกักตัวคนตางดาวผูนนั้ ไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี แตหามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตเวลาที่ผถู ูกกักตัวมาถึงที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่มเี หตุจําเปนจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงก็ได แตมิใหเกินเจ็ดวันและใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุจาํ เปนที่ตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองกักตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ยนื่
คํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูน ั้นไวตอไปอีกได
และศาลอาจสั่งใหมีอํานาจกักตัวไวเทาที่
จําเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหปลอยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียกทั้ง
ประกันและหลักประกันก็ได
มาตรา 21 คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเ สีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรือ
เขามาโดยไมมพี าหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย
มาตรา 22
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีต่ รวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําสั่งเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูน ั้นไมพอใจในคําสั่ง อาจอุทธรณตอ
รัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) หามมิใหอุทธรณคําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด แตถา
รัฐมนตรีมไิ ดมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวนั ยื่นอุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําสั่งวาคนตางดาวผูน ั้นไมเปนผู
ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12
การอุทธรณ ใหยนื่ ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําสั่งของพนักงาน

เจาหนาที่ และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว
ใหพนักงานเจาหนาที่รอการสงตัวคนตางดาวผูน ั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น
ในระหวางดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือระหวางรอฟงคําสั่งของรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ใหนํามาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมใิ หนํามาตรา 20 มาใชบังคับดวย
หมวด 3
พาหนะ

มาตรา 23 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่และตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ ตามทีร่ ัฐมนตรีจะได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 พนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจตรวจพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ
พาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่พาหนะ
นั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลตางประเทศที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแลว
มาตรา 25 พาหนะใดที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะ
ตองแจงกําหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขตทา สถานี หรือทองที่ตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทาํ การตรวจคนเขาเมืองซึ่งควบคุมเขตทา สถานี หรือทองที่นั้น ภายใน
กําหนดเวลาทีพ่ นักงานเจาหนาที่ประกาศไว
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะไปแจงดวยตนเองตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิชักชา
การแจงตามความในมาตรานี้
ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติหรือใหปฏิบัติภายใต
เงื่อนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได
มาตรา 26 พาหนะใดที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรเจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะ
ตองยื่นรายการตามแบบทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่และภายใต

เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ที่อื่นนอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไดรบั
อนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาทีท่ ี่อธิบดีมอบหมาย
มาตรา 27 เพื่อประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไป
นอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) มิใหคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ทจี่ ัดไว ดวยความเห็นชอบของ
พนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เวนแตกรณีทผี่ ูควบคุมพาหนะและคนประจํา
พาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะเพื่อไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 25 ใน
ฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได
ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุน วายใหนํามาตรา 29 วรรคสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย
(2) ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะรวมทั้งผูควบคุมพาหนะตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาทีอ่ ธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนด
(3) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรานีใ้ หใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซึ่งนําพาหนะมาจากหรือไปยัง
ชายแดนที่เปนทางตอเนื่องกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซึ่งเขามาในราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปสง
ที่ชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับคนโดยสารซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรเทานั้น
มาตรา 28 ในระหวางที่ยังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนคนประจําพาหนะที่เขามา
ในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจําพาหนะดังกลาวผูใ ดจะไมกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีทไี่ มมีเจาของพาหนะอยูในราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่คนประจําพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจําพาหนะนัน้ เปนคนตาง
ดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแลวแตกรณี นําบุคคลผูน ั้นไปมอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิ
ชักชา
ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
แลวแตกรณี
ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา 29 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเกีย่ วกับการปฏิบัติการตาม

วรรคนีใ้ หเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย
มาตรา 29 เมื่อพนักงานเจาหนาทีต่ รวจพบคนตางดาวผูใดมีลกั ษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมลี ักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนตางดาวผูนั้นไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานทีใ่ ด
เพื่อพนักงานเจาหนาที่จะไดควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุน วาย เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรือ
ผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมคนตางดาวผูนนั้ ไว ถาไมสามารถจะขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดทนั ทวงที ใหมอี ํานาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง แลวสง
ตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นรีบจัดสงตัวไปยัง
พนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
คาใชจายเกีย่ วกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย
มาตรา 30 ในกรณีทมี่ ีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสัง่
ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนําพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จําเปนเพื่อการตรวจ
การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระทําโดยใชสัญญาณหรือวิธีอื่นใดอันเปนที่เขาใจกันก็ได
มาตรา 31 พาหนะใดที่เขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาทีพ่ าหนะนั้นผานเขามาในราชอาณาจักรแลว
จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจเสร็จหามมิใหผใู ดซึ่งมิใชเจาพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพาหนะนั้น
ขึ้นไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบหรือเขาไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อการตรวจ ทั้งนี้ เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผใู ดกระทําการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 32 พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางที่พนักงานเจาหนาทีท่ ําการตรวจหรือ
หลังจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยูในราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจา
พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพาหนะนัน้ ขึ้นไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบ ทั้งนี้ เวนแตจะไดรบั
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานทีท่ ี่จัดไวเพื่อการตรวจในระหวางผูซึ่งจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดขึ้นไปบนพาหนะดวย

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผใู ดกระทําการตามมาตรานี้
มาตรา 33 ในกรณีทพี่ นักงานเจาหนาที่ตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการหรือตองไปทําการ
ตรวจพาหนะ ณ ที่อื่น นอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือตองไปนอกสถานที่ทําการ
เพื่อควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพื่อตรวจพาหนะอันมิใชความผิดของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทําการและคาใชจายอื่น ๆ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
การเขามาในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราว

มาตรา 34 คนตางดาวซึ่งจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตองเขามาเพื่อการดังตอไปนี้
(1) การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล
(2) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ
(3) การทองเที่ยว
(4) การเลนกีฬา
(5) ธุรกิจ
(6) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกีย่ วของ
(7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(8) การเดินทางผานราชอาณาจักร
(9) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะที่เขามายังทา สถานีหรือทองที่ใน
ราชอาณาจักร
(10) การศึกษาหรือดูงาน
(11) การปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน
(12) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ
(13) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร
(14) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ
(15) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 35 คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ ก็ได
ระยะเวลาที่จะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกําหนดดังนี้
(1) ไมเกินสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9)
(2) ไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (3)
(3) ไมเกินหนึ่งป สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15)
(4) ไมเกินสองป สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (6)
(5) ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2)
(6) ตามกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสําหรับกรณีตามมาตรา
34 (7)
ในกรณีที่คนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กําหนดใน (1) (2) (3) และ (4)
ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปไดครั้งละไมเกินหนึ่งป
และเมื่อไดอนุญาตแลวใหรายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแตวันอนุญาต
การขออนุญาตเพื่ออยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละครั้งใหคนตางดาวยืน่ คําขอตามแบบ
และเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงในระหวางรอฟงคําสั่งใหคนตางดาวผูน ั้นอยูใน
ราชอาณาจักรไปพลางกอนได
มาตรา 36 คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากมีพฤติการณที่สมควร
เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหอธิบดีหรือคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได
อนุญาตไวนนั้ ไดไมวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูอนุญาต
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสัง่ เพิกถอนการอนุญาต
คนตางดาวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุดแตในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต
คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลา
ที่ไดทราบคําสั่งของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตางดาว ในกรณีที่ไมอาจสง
หนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เมื่อพนักงานเจาหนาทีไ่ ดปดไว ณ ที่พักของคนตางดาวที่ไดแจงแกพนักงาน
เจาหนาที่ไวครบกําหนดสี่สบิ แปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผูนั้นไดรบั ทราบคําสั่งแลว

มาตรา 37 คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายนั้น
(2) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในกรณีทมี่ ีเหตุผลสมควรไมสามารถพักอาศัย ณ ที่
ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงการเปลีย่ นทีพ่ ักอาศัยตอพนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
เวลาทีเ่ ขาพักอาศัย
(3) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูน ั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
เวลาทีย่ ายไป ในกรณีเปลีย่ นที่พักอาศัย และถาที่พกั อาศัยใหมอยูตางทองที่กับสถานีตํารวจทองที่เดิมคนตางดาว
ผูนั้นตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่ไปพักอาศัยใหมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาทีไ่ ป
ถึงดวย
(4) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูใ นจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงใหคนตางดาวผูน ั้นแจงตอเจาพนักงาน
ตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองทีภ่ ายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึง
(5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ ณ กอง
ตรวจคนเขาเมืองทราบถึงทีพ่ ักอาศัยของตนโดยมิชักชาเมื่อครบระยะเกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกัน
ทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู จะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจ
คนเขาเมืองแหงนั้นก็ได
ความใน (3) และ (4) จะมิใหใชบังคับแกกรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนด
การแจงตามมาตรานี้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้
ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกําหนด
มาตรา 38 เจาบาน เจาของหรือผูค รอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรบั
อนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจ
คนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองทีท่ ี่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยูภ ายในยี่สิบสีช่ ั่วโมงนับแตเวลาที่คนตาง
ดาวเขาพักอาศัย ถาทองที่ใดไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจ
ทองที่นั้น
ในกรณีที่บาน
เคหสถาน
หรือโรงแรมทีค่ นตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยูใ นเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง

การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 39 คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวดังกลาวเปนอันสิ้นสุด แตถา
กอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรได
อีก และคนตางดาวนัน้ ไดกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมเปนผูตองหามตามมาตรา 12 ถาระยะเวลาทีไ่ ดรับ
อนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาทีย่ ังเหลืออยูนั้น
การขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวยืน่ คําขอตามแบบและเสียคาธรรมเนียม
ตามอัตราและหลักเกณฑที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด 5
การเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

มาตรา 40 ภายใตบังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 51 ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งจะมีถิ่นทีอ่ ยูในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกิน
ประเทศละหนึง่ รอยคนตอป และสําหรับคนไรสญ
ั ชาติมใิ หเกินหาสิบคนตอป
เพื่อประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแตละ
อาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองใหถอื เปนประเทศหนึ่ง
มาตรา 41 คนตางดาวจะเขามามีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักรมิไดเวนแตจะไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
และดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 และไดรับใบสําคัญ
ถิ่นที่อยูต ามมาตรา 47 แลว
เพื่อใหการเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศใหมากที่สุด
ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
โดยคํานึงถึงรายได สินทรัพย ความรู ความสามารถในดานวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนตางดาว
ดังกลาวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม เพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอภายหลังไดรับอนุญาตใหอยู

ในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวแลวก็ได
เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจทีจ่ ะกําหนดหลักเกณฑใหคนตางดาวซึ่งเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 34 อาจยืน่ คําขอเพื่อมีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักรได
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถนิ่ ทีอ่ ยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จะมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักร ตอเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดยื่นรายการและผานการตรวจ
อนุญาตของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 วรรคสอง และไมเปนผูตองหามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 และไดรับ
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยูตามมาตรา 47 แลว ในระหวางขอรับใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยูใหคนตางดาวผูน ั้นอยูในราชอาณาจักร
ไปพลางกอนได
มาตรา 42 บุคคลดังตอไปนีไ้ มอยูภายใตบงั คับของประกาศกําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 40
(1) คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา
48 หรือมาตรา 51
(2) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาว
(3) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิ าวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยใน
กรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม
(4) บุตรของบิดามารดาซึ่งเปนคนตางดาวที่เกิดในระหวางเวลาทีม่ ารดาออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมี
หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 48 เมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
พรอมกับบิดาหรือมารดา ซึ่งกลับเขามาอีกภายในเวลาที่กําหนดตามหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร
และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป
มาตรา 43 คนตางดาวที่นําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอ ยกวาสิบลาน
บาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝนบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูนนั้ มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจํานวนคน
ตางดาวทีร่ ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 ก็ได แตในปหนึง่ ๆ จะเกินรอยละหาของจํานวนดังกลาวมิได
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเกีย่ วกับเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาต
ใหเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
เปนเวลาไมนอ ยกวาสองปแตไมเกินหาป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

มาตรา 44 หามมิใหคนตางดาวผูใ ดเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรถาปรากฏวา
(1) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย หรือคําพิพากษา
ของศาลตางประเทศ
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง
(2) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมี
โรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความใน (2) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของบุคคลซึง่ มีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลีย้ งดูซงึ่ กันและกันได
มาตรา 45 คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว หากประสงคจะมีถนิ่ ที่อยู
ในราชอาณาจักร ใหยนื่ คําขอตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองในทองที่ที่ตนอยู
ในกรณีที่ทองที่นั้นไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมือง ใหยนื่ คําขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลเคียง เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกินจํานวนทีร่ ัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 40 หรือจํานวนตามมาตรา 43
แลวแตกรณีหรือเปนบุคคลตามมาตรา 42 และไมเปนผูตองหามตามมาตรา 44 แลวจะอนุญาตใหคนตางดาวผู
นั้นมีถนิ่ ที่อยูใ นราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได
คนตางดาวซึ่งไดยนื่ คําขอเพื่อมีถิ่นทีอ่ ยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาทีไ่ ดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะสิน้ สุดลงในระหวางการพิจารณา คนตางดาวผูนั้นอาจยื่นคําขอ ณ ที่ทําการ
ตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันนั้น เพื่ออยูในราชอาณาจักรตอไปจนถึงวันไดรับทราบผลการพิจารณา ให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจอนุญาตได
การอนุญาตนี้
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจะกําหนดเงื่อนไขประการใดก็ได
การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูต ามมาตรา 41 หรือ
อยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายตามมาตรา 45 วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรใหถือวาการผอนผันให
อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา 45 วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด เวนแตกอนเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักรไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนนั้
ไดกลับเขามาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปได
ตามที่ไดรับการผอนผัน

มาตรา 47 คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรจะตองขอรับใบสําคัญถิน่ ที่อยูจ าก
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจง
จากพนักงานเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่คนตางดาวอายุต่ํากวาสิบสองปไดรับอนุญาตใหมีถนิ่ ทีอ่ ยูในราชอาณาจักร ผูใ ชอาํ นาจปกครอง
หรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใ นนามของคนตางดาวผูนนั้ ในการนี้อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายจะออกใบสําคัญถิน่ ที่อยูใ หตางหาก หรือรวมกันกับผูใ ชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได
ถาไมขอรับใบสําคัญถิน่ ที่อยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งระงับการอนุญาตใหมีถนิ่ ที่
อยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 41 วรรคหา หรือมาตรา
45 วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด
ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑทกี่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ใบสําคัญถิน่ ที่อยูใ หใชไดตลอดไป แตถาผูถ ือใบสําคัญถิน่ ที่อยูไดเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรแลว
ใบสําคัญถิ่นที่อยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไป
เวนแตกอนที่จะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูไ ดนําใบสําคัญถิ่นที่อยูไปใหพนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานการแจงออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 50
ในกรณีเชนนี้หากคนตางดาวผูนนั้ กลับเขามาใน
ราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่พนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานใหและไมเปนผูมลี ักษณะตองหามตาม
มาตรา 12 หรือมาตรา 44 ใหใบสําคัญถิ่นที่อยูนั้นคงใชไดตอไป
บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 49 ใบสําคัญถิ่นที่อยูทใี่ ชไมไดตามมาตรา 48 ใหผูถือหรือผูครอบครองสงคืนตอพนักงาน
เจาหนาที่
ใบสําคัญถิน่ ที่อยูของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 50 คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรโดยชอบและประสงคจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏิบัติดังนี้
(1) นําใบสําคัญถิน่ ที่อยูมาใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังทําหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อกลับเขามาอีก ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

(2) ในกรณีที่ไมมใี บสําคัญถิน่ ทีอ่ ยูเพราะเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรกอนมี
บทบัญญัติที่ใหคนตางดาวนัน้ ตองขอใบสําคัญถิน่ ที่อยู
ใหมาขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูจ ากพนักงานเจาหนาที่
เสียกอนแลวปฏิบัติตาม (1)
(3) ในกรณีที่ใบสําคัญถิน่ ที่อยูไ มมที ี่วางที่จะสลักหลังตาม (1) ผูถ ือใบสําคัญถิน่ ที่อยูจ ะตองขอเปลี่ยน
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยูตามมาตรา 52 เสียกอน
หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกใหมีอายุหนึ่งปนบั แตวันที่พนักงานเจาหนาที่
ทําหลักฐานใหและภายในกําหนดหนึ่งปนั้นผูถ ือใบสําคัญถิน่ ที่อยูจ ะออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามากี่
ครั้งก็ได
การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกและการออกใบสําคัญถิ่นที่อยูตาม (2)
ใหเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51
คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถิ่นทีอ่ ยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐานการแจงออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก แตมไิ ด
กลับเขามาภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา 48 หากประสงคจะกลับเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามเดิม ให
ยื่นคําขอตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตาง
ดาวผูนั้นมีเหตุผลและขอแกตัวอันสมควร ทั้งไมเปนผูม ีลักษณะตองหามตามมาตรา 12 และมาตรา 44 จะ
อนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ไดแตตองขอรับ
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยูใหม ในระหวางการขออนุญาตใหนํามาตรา 45 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
บทบัญญัติในมาตรา 12 เฉพาะความใน (1) ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (2) (3) และ (9) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง
ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหมตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 52 เอกสารที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ของผูใดสูญหายหรือชํารุดและผูนั้นประสงคจะไดใบ
แทน หรือกรณีขอเปลีย่ นใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา 50 (3) เมื่อพนักงานเจาหนาทีส่ อบสวนเปนที่พอใจแลว ให
ออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสําคัญถิน่ ที่อยูใ ห โดยผูขอตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 6
การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

มาตรา 53 คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏวาเปนบุคคลซึ่งมีพฤติการณ
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 12 (7) หรือ (8) หรือเปนบุคคลตามมาตรา 12 (10) หรือไมปฏิบตั ิตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเปนผูมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา 44 หรือเปนผูไดรบั โทษ
ตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ใหอธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิกถอนการ
อนุญาตใหมีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตตอไป
มาตรา 54 คนตางดาวผูใ ดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุด
หรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูน ั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได
ถามีกรณีตองสอบสวนเพื่อสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีทมี่ ีคําสั่งใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลวในระหวางรอการสงกลับ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ที่ใด โดยคนตางดาวผูนั้นตองมาพบพนักงานเจาหนาที่
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด โดยตองมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงาน
เจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวผูน ั้นไว ณ สถานที่ใดเปนเวลานานเทาใดตามความจําเปนก็ได คาใชจายในการกัก
ตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย
บทบัญญัติในมาตรานี้มใิ หใชบังคับแกคนตางดาวซึ่งเขามาอยูในราชอาณาจักรกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พุทธศักราช 2480 ใชบังคับ
มาตรา 55 การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่จะสง
ตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควร
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําเขามานั้นเปนผู
เสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 63 หรือ
มาตรา 64 เปนผูเ สีย โดยพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจเรียกคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูก ระทํา
ความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกันตามแตจะเลือกแตถาคนตางดาวนัน้ จะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือ
ทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตก็ได
มาตรา 56 ในกรณีที่มกี ารยกเวนการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวตามมาตรา 12 (1) และคนตางดาวได

แสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใชเดินทางอยางใดอยางหนึ่งของเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะใด
หรือแสดง
หลักฐานของบุคคลอื่นใด ตอพนักงานเจาหนาที่ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนประกันในการ
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาวดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจสั่งเจาของพาหนะ ผู
ควบคุมพาหนะหรือผูท ี่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว แลวแตกรณี มิใหยกเลิกคืนหรือเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว ทั้งนีโ้ ดยจะกําหนดเงือ่ นไขใด ๆ หรือไมกไ็ ด
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยการติดคําสั่งไวกับหรือประทับขอความคําสั่งลงไวบนตัว๋ เอกสารหรือ
หลักฐานดังกลาว และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งการแลว ถามีการยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญใน
ตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดสั่งการไว โดยมิไดรับความเห็นชอบ
จากพนักงานเจาหนาที่ การนั้นยอมไมสามารถใชอางกับพนักงานเจาหนาที่ได และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตัว๋ เอกสารหรือหลักฐาน แลวแตกรณี ใหกระทําการตามขอ
ผูกพันเดิมในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน เพือ่ ประโยชนในการสงคนตางดาวนัน้ กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
หมวด 7
เบ็ดเตล็ด

มาตรา 57 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใ ดอางวาเปนคนมีสัญชาติไทย ถาไมปรากฏหลักฐานอัน
เพียงพอทีพ่ นักงานเจาหนาที่จะเชื่อถือไดวาเปนคนมีสญ
ั ชาติไทย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนนั้ เปนคนตางดาว
จนกวาผูน ั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย
การพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หากผูนั้นไมพอใจคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่จะรองขอตอศาลใหพิจารณาก็ได
ในกรณีทมี่ ีการรองขอตอศาล เมื่อไดรับคํารองขอแลว ใหศาลแจงตอพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมี
สิทธิที่จะโตแยงคัดคานได
มาตรา 58 คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามมาตรา 12 (1) หรือไมมี
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยูตามพระราชบัญญัตินแี้ ละทั้งไมมีใบสําคัญประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตาง
ดาวใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนนั้ เขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
มาตรา

59

ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาที่ทําการจับกุมและ

ปราบปรามผูก ระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายคน หรือจับ คน
หรือควบคุม และใหมีอาํ นาจสอบสวนคดีความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 60 ในเขตทองที่ใด รัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรที่จะยกเวนคาธรรมเนียมอยางใดอยางหนึ่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 8
บทกําหนดโทษ

มาตรา 61 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 62 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ถาผูก ระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 63 ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการ
อุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
เจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะผูใ ดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนัน้ มีคนตางดาวซึ่ง
เขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหสันนิษฐานไวกอ นวาเจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะ
นั้นไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถรูไ ดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาว
ดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว
มาตรา 64 ผูใดรูว าคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหเขาพักอาศัย
ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ๆ เพือ่ ใหคนตางดาวนั้นพนจากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้เขาพักอาศัย ใหสันนิษฐานไวกอน

วาผูน ั้นรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนไมรู
โดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผูกระทํา
ศาลจะไมลงโทษก็ได
มาตรา 65 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 66 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 27 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 27 (1) วรรคหนึ่ง หรือไมให
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 27 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 68 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 69 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะที่มิไดนําไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 70 พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา 12 (1) เขามาใน
ราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนตางดาวคนละไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 71 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตั ติ ามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตาม
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
ถาการไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ดงั กลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุใหคนตางดาวหลบหนี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา 72 คนตางดาวผูใ ดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสงตัวไปยังสถานที่ใด ๆ ที่
พนักงานเจาหนาที่ไดสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัวไวหรือใหสงตัวไปตามมาตรา 29
หรือหลบหนีไปในระหวางทีถ่ ูกกักตัวหรือควบคุมตามอํานาจของพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 73 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบตั ติ ามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตาม
มาตรา 30 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 74 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 75 คนตางดาวผูใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 37 (1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 76 คนตางดาวผูใดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรือ (5) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาทและปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 77 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท แตถาผูนนั้ เปนผูจัดการ
โรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 78 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 49 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 79 เจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตัว๋ เอกสารหรือหลักฐานผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 56 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินวันละหารอยบาท
จนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแตมใิ หปรับเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 80 ผูใดทําลายคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งการตามมาตรา 56 วรรคสอง หรือทําใหคําสั่ง
ดังกลาวลบเลือน โดยมีเจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานทราบ
ถึงคําสั่งดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา 81 คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิก
ถอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 82 คนตางดาวผูใดหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบคําสั่งของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่งสั่งการแกคนตางดาวผูนั้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
ถาคําสั่งตามวรรคหนึ่งเปนคําสั่งใหกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนตางดาวผูน ั้น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 83 ในกรณีทผี่ ูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบคุ คล กรรมการ
ผูจัดการ ผูจ ัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวยเวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนั้น
มาตรา 84 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง มาตรา 63
มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมตํารวจ
หรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแ ทนเปนกรรมการ มีอํานาจ
เปรียบเทียบได และในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ
ก็ไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 85 ใหถอื วาคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวอยูแ ลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แตคงไดรับสิทธิและประโยชนเพียงเทาที่
ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทานั้น
มาตรา 86 ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวและไดอยูเกินเกาสิบวัน

แลวในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 (5) ภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 87 ใหเจาบาน เจาของหรือผูค รอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรบั
อนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวเขาพักอาศัยอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 88 ใหถือวาใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยูที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับและที่ยังสมบูรณอยูเปนใบสําคัญถิ่นที่อยูท ี่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 89 ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพือ่ กลับเขามาอีกซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทํา
ไวในใบสําคัญถิน่ ที่อยูของคนตางดาวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เปนหลักฐานการแจงออกนอก
ราชอาณาจักร เพื่อกลับเขามาอีกตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 90 ใหถือวาคนตางดาวซึ่งถูกสั่งใหกักตัวไวเพื่อรอการสงกลับอยูแ ลวในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนผูซงึ่ ถูกสั่งใหกักตัวไวเพื่อรอการสงกลับตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 91 ใหถือวาคํารองตาง ๆ ของคนตางดาวที่คางพิจารณาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ เปน
คํารองที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 92 ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง
ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2493 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497
ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
ยังคงใชบังคับไดตอ ไปเทาที่ไมขดั หรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน

ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย

รองนายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจา ยอืน่ ๆ
คาธรรมเนียม(1)

(1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1)
ครั้งละไมเกิน
500 บาท
(2) อุทธรณตามมาตรา 22
คนละไมเกิน
500 บาท
(3) คําขออนุญาตเพื่ออยูใ นราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตอไปตามมาตรา 35 คนหนึ่งครั้งละไมเกิน 500 บาท
(4) อุทธรณตามมาตรา 36
คนละไมเกิน
500 บาท
(5) คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
สําหรับการกลับครั้งหนึ่งตามมาตรา 39 คนหนึ่ง
ครั้งละไมเกิน
500 บาท
(6) คําขออนุญาตเพื่อมีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 45
คนละไมเกิน
2,000 บาท
(7) ใบสําคัญถิน่ ที่อยูตามมาตรา 47
หรือ มาตรา 51
ฉบับละไมเกิน
50,000 บาท
ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญถิน่ ที่อยู เปนคูสมรส
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของคนตางดาว
ที่มีถิ่นทีอ่ ยูในราชอาณาจักร หรือของบุคคล
ซึ่งมีสัญชาติไทย
ฉบับละไมเกิน
25,000 บาท

(8) หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา 50 (1)
คนละไมเกิน
500 บาท
(9) ใบสําคัญถิน่ ที่อยูตามมาตรา 50 (2)
ฉบับละไมเกิน
5,000 บาท
(10) เอกสารที่ออกใหตามมาตรา 52
ฉบับละไมเกิน
500 บาท
(11) คําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา 57
คนละไมเกิน
200 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบัน คนตางดาวซึ่งเขามาใน
ราชอาณาจักรไดทวีจํานวนมากขึ้นตามลําดับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2493
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไม
ทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม ทั้งนี้
เพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522
กําหนดใหมีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง แตยังไมไดกําหนดการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ ใหสอดคลองกับทางปฏิบัติอันเปนหลักสากลที่
ปฏิบัติอยูใ นปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหมใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้ขึ้น

