
  คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

------------------------------- 
 

๑. หลักการสำคัญและเหตุผล 
  เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ทั้งนี้  
เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
 ๒.๑ บทนิยามที่สำคัญ 
  ๒.๑.๑ คนต่างด้าว หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒ คนเข้าเมือง หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
  ๒.๑.๓ คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 

๒.๑.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิี้ 

๒.๑.๕ อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมตำรวจ 
 ๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 

คณะกรรมการซึ่ งประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและมีผู้บังคับ 
การกองตรวจคนเข้าเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ ตาม พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่น เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๓๖ กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการขอมีถิ่นที่ อยู่ ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สั่งระงับการมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คำปรึกษาคำแนะนำ และความเห็น 
แก่รัฐมนตรีในการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านหรือพนักงานอ่ืน  
เพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติหรือในการออกกฎ และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าเมือง 
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย  (มาตรา ๖ และมาตรา ๗) 
 ๒.๓ การเข้าและออกราชอาณาจักร 
  ๒.๓ .๑ บุคคลซึ่ งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามา 
หรือออกไปตามช่องทาง ด่ านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี  หรือท้องที่ และตามกำหนดเวลา ทั้ งนี้   
ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๑)   
  ๒.๓.๒ ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร 
(มาตรา ๑๒) 
   (๑) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้อง หรือมีแต่ไม่ได้รับ
การตรวจลงตรา 
   (๒) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามสมควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร 
   (๓) เข้ามาเพ่ือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 
   (๔) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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   (๕) ยังไม่ได้ดำเนินการตามวิชาการแพทย์เพ่ือป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติ
และไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทำการเช่นว่านั้น 
   (๖) เคยได้รับโทษจำคุกโดนคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยฎหมาย 
หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่โทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือกระทำโดยประมาทหรือที่ได้รับ 
การยกเว้นในกฎกระทรวง 
   (๗) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อถือว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายเป็นอันตราย 
ต่อความสงบสุข ความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือถูกออกหมายจับ 
   (๘) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือกระทำผิดกฎหมาย 
   (๙) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกัน 
   (๑๐) รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
   (๑๑) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ ถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัย 
ในราชอาณจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย 
  ๒.๓.๒ คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน 
หนังสือเดินทาง (มาตรา ๑๓) 
  (๑) ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะทางน้ำหรือทางอากาศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป 
  (๒) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดน 
ไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศนั้น 
  (๓) คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทย
ไปนอกราชอาณาจักร รวมตลอดถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะแห่งรถไฟนั้นด้วย 
  ๒ .๓ .๓  ใน กรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ซึ่ งรั ฐม น ต รี เห็ น ว่ า  เพ่ื อป ระโยชน์ แก่ ป ระ เท ศ 
หรือเพ่ือความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้น 
หรือจำพวกนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (มาตรา ๑๖) 
  ๒.๓.๔ ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าว
ผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ในกรณีใด ๆ ก็ได้ (มาตรา ๑๗) 
  ๒.๓.๕ ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร หรือเรียกประกัน 
หรือเรียกประกันและหลักประกัน หรือกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ตามที่เห็นเหมาะสม  (มาตรา ๑๙) 
 ๒.๔ พาหนะ 
  ๒ .๔ .๑ เจ้าของพาหนะหรือผู้ ควบคุมพาหนะ จะต้องนำพาหนะเข้ามาในหรือออกไป 
นอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๓) 
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  ๒.๔.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบพาหนะที่เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
(มาตรา ๒๔) 
  ๒.๔.๓ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่ง
ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนำพาหนะไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จำเป็นเพ่ือการตรวจ (มาตรา ๓๐) 
 ๒.๕ การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

๒ .๕ .๑ คนต่างด้าวซึ่ งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่ วคราวได้จะต้องเข้ามาเพ่ือการ 
ตามที่กฎหมายกำหนดเช่น การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การท่องเที่ยว การเล่น
กีฬา ธุรกิจ การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับ 
การลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน การศึกษาดูงาน การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน  
และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (มาตรา ๓๔) 

๒.๕.๑ คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ภายใต้เงื่อนไขท่ีอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายกำหนด และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา 
ที่กฎหมายอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไว้ (มาตรา ๓๕) 

๒.๕.๒ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากมีพฤติการณ์ 
ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตนั้นได้ (มาตรา ๓๖) 

๒.๕ .๓ คนต่างด้าวซึ่ งได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่ วคราวจะต้องปฏิบัติ  
ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พักอาศัย  
ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีท่ีอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน (มาตรา ๓๗) 

๒.๕.๔ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าว 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพนักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ ในท้องที่ภายนยี่ สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพนักอาศัย  
(มาตรา ๓๘) 
 ๒.๖ การเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๒.๖.๑ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวน 
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละหนึ่งร้อยคนต่อไป และสำหรับ 
คนไร้สัญชาติมิให้เกินห้าสิบคนต่อปี (มาตรา ๔๐) 

๒.๖.๒ คนต่างด้าวจะเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
และด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี (มาตรา ๔๑) 

๒.๖.๓ คนต่างด้าวที่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 
สิบล้ านบาท เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ เป็นการฝ่ าฝืนต่อพระราชบัญญั ตินี้  คณะกรรมการ 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจำนวน 
คนต่างด้าวที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ ก็ได้ (มาตรา ๔๐) 

๒.๖.๔ ห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหากพบว่า (๑) เคยได้รับโทษจำคุก 
โดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่ 
กรณีความผิดลหุโทษ ประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง (๒) เป็นผู้ไม่สามารถประกอบหาเลี้ยงชีพได้ 
เพราะกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา ๔๔) 

๒ .๖ .๗ คนต่ างด้วยซึ่ งได้ รับอนุญาตให้มี ถิ่นที่ อยู่ ในราชอาณาจักรจะต้องขอรับใบสำคัญ 
ถิ่นที่อยู่จากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไว้เป็นหลักฐานภายในสามสิบวัน (มาตรา ๔๗) 



-๔- 
 

 ๒.๗ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
๒.๗ .๑ คนต่างด้ าวซึ่ งเข้ามามีถิ่นที่ อยู่ ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคล 

ซึ่ งมีพฤติการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ งตามมาตรา ๑๒ (๗) หรือ (๘) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๒ (๑๐)  
หรือไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม หรือผู้ที่ ได้รับโทษ ให้อธิ บดี 
เสนอเรื่ องไปยั งคณ ะกรรมการเพ่ื อพิ จารณ าเพิ กถอนการอนุญ าตให้ มี ถิ่ นที่ อยู่ ในราชอาณ าจั กร  
ถ้าเห็นควรเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนต่อไป (มาตรา ๕๓) 

๒.๗.๒ คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือ
ถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ (มาตรา ๕๔) 

๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน  
 ๓.๑ โทษทางอาญา 

๓.๑.๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 
และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา ๖๒) 

๓.๑.๒ ผู้ ใดนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักหรือกระทำการอันเป็นการอุปการะ 
หรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา ๖๓) 

๓.๑.๓ ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  ให้เข้าพักอาศัย  
ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี  
และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา ๖๔) 

๓.๑.๔ คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิก
ถอน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๘๑) 

๓.๒ บทคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ  
๓ .๒ .๑ ในการกั กตั วคนต่ างด้ าวตามมาตรา ๑๙  ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ มี อำนาจกั กตั ว 

เท่ าที่ จำเป็นต่อพฤติการณ์ แห่ งกรณี  แต่ห้ ามมิ ให้กักตัว ไว้ เกินสี่สิบแปดชั่ วโมง ในกรณีที่ มี เหตุจำเป็น 
จะยืดเวลาเกินก็ได้แต่มิให้เกินเจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกเหตุจำเป็นในการยืดเวลาให้ปรากฎ  
และหากยังมีเหตุจำเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวเพ่ิมเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีอำนาจ 
กักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไป ซึ่ งศาลอาจสั่ งให้มีอำนาจกักตัวไว้ เท่าที่ จำเป็นครั้ งละไม่ เกินสิบสองวัน  
หรือสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียกประกันและหลักประกันก็ได้ (มาตรา ๒๐)  

๓.๒.๒ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เข้ามา 
ในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คนต่างด้าวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
โดยคนต่างด้าวดังกล่าวอาจอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีและถ้ารัฐมนตรมีิได้มีคำสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันยื่นอุทธรณใ์ห้
ถือว่ารัฐมนตรีมีคำสั่งว่าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (มาตรา ๒๒) 

 
 
 



-๕- 
 
๓.๒.๓ คนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๖ มีสิทธิ  

ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่ง 
ของอธิบดี และให้ทำตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๖ วรรคสอง) 
 

*********************** 

 

หมายเหต ุ   คำอธิ บ ายนี้ มี ขึ้ น เพ่ื อประโยชน์ ในการเข้ าใจสาระสำคั ญ ของกฎหมายเท่ านั้ น  
      ส่ วนการจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายให้ เป็ น ไปอย่ างถู กต้ องนั้ น  ประชาชนจะต้ อง 
     ศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 


