
การบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง  พ.ศ.๒๕๒๒ 
และการตรวจเอกสารแสดงตนของคนต่างด้าว 

 



พ.ต.ท.ทวปี   ช่างต่อ   
 รองผู้ก ากบัการ ๒ 

กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๐๘ ๒๒๔๔ ๘๐๐๘ 



ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
      มีหน้าที่และความรับผดิชอบเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานตามกฎหมายว่า 
ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วเน่ืองหรือ 
พนักนั 



พม่า 
๒,๒๐๒ ก.ม. 

ลาว  
๑,๗๕๐ ก.ม. 

กมัพูชา 
๗๘๙ ก.ม. 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 
Thai Immigration 

สถานการณ์เฉพาะ : สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 

พรมแดนทาง
ทะเล 

๒,๗๐๕ ก.ม. 

มาเลเซีย 
๕๗๖ก.ม. 

พรมแดน 
รวม 

๘,๐๒๒ ก.ม. 



  

ด่าน ตม. 
๘๔ ด่าน 

๑๒๐ ช่องทาง 
 ๗๖ ตม.จว. 



Air 

Sea Land 

Wolk 
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ 



๑. เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทางเข้า-ออกราชอาณาจักร 
๒. การตรวจสอบเอกสารประจ าตวัคนต่างด้าว 
๓. เมือ่คนต่างด้าวเข้ามาพ านักอยู่ในราชอาณาจักร 



๑. เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร 
 ๑.๑ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 (มาตรา ๑๒ ห้ามมใิห้คนต่างด้าวซ่ึงมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดงัต่อไป เข้ามาในราชอาณาจักร 
 (๑) ไม่มีหนังสือเดนิทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทาง) 
  ๑.๒ หนังสือผ่านแดน 
 (มาตรา ๑๓ คนต่างด้าวดงัต่อไปนีใ้ห้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมี 
หนังสือเดนิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทาง 
 (๒) คนสัญชาตขิองประเทศที่มอีาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย 
เดนิทางข้ามไปมาช่ัวคราว โดยปฏิบัตติามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบั 
รัฐบาลแห่งประเทศน้ัน) 



หนังสือเดนิทาง 



หนังสือเดินทาง 

     หนังสือเดนิทาง คอื เอกสารทีป่ระเทศน้ันออกให้เพือ่คุ้มครอง
สัญชาตขิองผู้ถอื  เป็นการยนืยนัว่าเป็นพลเมืองของชาตน้ัิน ๆ 
 คนต่างด้าวจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีหนังสือเดนิทาง 
ทีส่มบูรณ์ใช้การได้ และได้รับการตรวจลงตรา (มาตรา ๑๒ (๑)) 



   หนังสือเดนิทางแบ่งเป็น ๕ชนิด 
  

     ๑)   หนังสือเดนิทางทูต (Diplomatic  Passport) 
 ๒)   หนังสือเดนิทางราชการ (Official  Passport) 
 ๓)   หนังสือเดนิทางธรรมดา  (Ordinary  Passport) 
 ๔)   หนังสือเดนิทางขององค์การสหประชาชาติ 
             (United  Nations    Passport ) 
 ๕)   หนังสือเดนิทางหมู่ (Collective  Passport) 
 



   ตัวอย่างหนังสือเดนิทาง 
      ทูต                     ราชการ                 ธรรมดา      



   ตัวอย่างหนังสือเดนิทาง 
      สหประชาชาติ                    หมู่คณะ      



   ตัวอย่างเอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทาง 
หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
ที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ 
หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ 



ตัวอย่างหนังสือเดนิทาง 

     กมัพูชา              พม่า              ลาว 



ตัวอย่างหนังสือเดนิทางประเทศไทย 

  

ดูวันหมดอายุ 
ภาพถ่าย ว/ด/ป เกิด ความสูง 

ความสมบูรณ์พาสปอร์ต  



ตัวอย่างหนังสือเดนิทางประเทศพม่า 

ช่ือ นามสกลุ 

วนั เดอืน ปีเกดิ 

สถานที่เกดิ 

สัญชาต ิ

หมายเลข 
หนังสือเดนิทาง 

ภาพถ่ายเจ้าของ 
หนังสือเดนิเดนิทาง 

วนัหมดอายุของหนังสือเดนิทาง 

  ลายมือช่ือ 

เพศ 
 



ตัวอย่างหนังสือเดนิทางประเทศพม่า 

ภาพถ่ายเจ้าของ 
หนังสือเดนิเดนิทาง 

หมายเลข 
หนังสือเดนิทาง 

ช่ือ นามสกลุ 

   สัญชาต ิ

วนั เดอืน ปีเกดิ 

สถานที่เกดิ 

เพศ 
 

  ลายมือช่ือ 

วนัหมดอายุของหนังสือเดนิทาง 



เอกสารผ่านแดน (BORDER PASS) 
 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

เอกสารผ่านแดน  เป็นเอกสารที่ออกให้กับ
ประชาชนที่อยู่พื้นที่ชายแดน ของทั้งสอง
ประเทศ ตามข้อตกลง   เอกสารผ่านแดน
ของ ประเทศพม่า  ใช้เดินทางได้ถึง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และพ านักอยู่ใน
ประเทศไทยได้ ๑๔ วัน นับแต่วันเดิน
ทางเข้ามา และเอกสารดังกล่าวมีอายุในการ
ใช้งาน ๒ ปี  สามารถเดินทางเข้า – ออก 
ได้หลายคร้ัง   แต่จะต้องเดินทางผ่าน
ช่องทางด่าน ตม.บ้านพุน า้ร้อนเท่าน้ัน 



มลีกัษณะ เป็นเล่ม คล้ายหนังสือเดนิทาง หน้าที ่๑ เป็นรูปถ่ายผู้ถือ 

เอกสารผ่านแดน (BORDER PASS)  



หน้าที่ ๒ และ หน้าที่ ๓ เป็นหน้าข้อมูลผู้ถือ และอายุการใช้เอกสาร 

เอกสารผ่านแดน (BORDER PASS)  



การตรวจอนุญาตเป็นไปตามข้อตกลง คอื ประเทศไทยอนุญาตให้เข้ามาถึงอ าเภอเมอืง 
  จังหวดักาญจนบุรี และพ านักได้ ๑๔ วนั 

ขาเข้าไทย 
ขาออกไทย 
 
 
ขาเข้าพม่า 
ขาออกพม่า 

เอกสารผ่านแดน (BORDER PASS)  เอกสารผ่านแดน (BORDER PASS)  



๒. การตรวจสอบเอกสารประจ าตัวคนต่างด้าว 
      ๒.๑ หลกัทัว่ไป 
      ๒.๒ ตรวจสาระส าคญัของเอกสาร 
      ๒.๓ ตรวจสอบประเภทการตรวจลงตรา (VISA) และ 
              การตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 



๒.๑ หลกัทั่วไป 

 เมือ่พบบุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสัยว่าน่าจะอยู่ในราชอาณาจักร 

โดยมชิอบด้วยกฎหมาย  ให้ท าการขอตรวจสอบหนังสือเดนิทาง 

หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทาง   หรือหนังสือผ่านแดน 



๒.๒ ตรวจสาระส าคญัของเอกสาร 

  -  สอบถามช่ือ - นามสกลุ วนั เดอืน ปี เกดิ  ตรงกบั
หนังสือเดนิทางหรือไม่    
  -  ประเมนิอายุคนต่างด้าวกบัอายุทีแ่จ้งอยู่ในหนังสือ
เดนิทางว่าต่างกนัหรือไม่   
  -  ดูภาพถ่ายเปรียบเทยีบกบับุคคลทีถ่ือหนังสือ 
เดนิทาง , เปรียบเทยีบความสูง 



ตรวจสาระส าคญัของเอกสาร (ต่อ) 

  -  ดูการแก้ไขเปลีย่นแปลงภาพถ่าย   

  -  ดูวนัหมดอายุของหนังสือเดนิทาง   

  -  ดูลายมอืช่ือโดยให้คนต่างด้าวทดลองเขยีนลายมอืช่ือ 

แล้วเปรียบเทียบกบัลายมอืช่ือในหนังสือเดนิทาง   



๒.๓ ตรวจสอบประเภทการตรวจลงตรา (VISA) และ 
        การตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร 

  - ประเภทการตรวจลงตรา  (VISA) 
  - รอยตราประทับขาเข้า 



การตรวจลงตรา(VISA) 

       มาตรา ๑๒ (๑) คนต่างด้าวจะเข้ามาใราชอาณาจักรต้องมี 
หนังสือเดนิทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทางอนัถูกต้อง 
และสมบูรณ์อยู่ และได้รับการตรวจลงตรา   จากสถานทูตหรือ 
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 



  ๑. Diplomatic Visa (ทูต) 
  ๒. Official Visa (ราชการ) 
  ๓. Non-Immigrant Visa (คนอยู่ช่ัวคราว) 
        (B), (IM), (IB), (ED), (M), (R), (RS), (EX), (O) 
  ๔. Tourist Visa (ท่องเทีย่ว) 
  ๕. Transit Visa (ผ่านราชอาณาจักร) 
  ๖. Courtesy Visa (อธัยาศัยไมตรี) 
  ๗. Visa On Arival (มาถึงแล้วขอ) 
   ฯลฯ 

การตรวจลงตราประเภทต่างๆ Types of Visa 



ประเภทการตรวจลงตรา  (VISA) 



 Type of Visa 

Number of 

Entry 

Visa 

Category 

Sticker Visa 

        Passport Number 

Date of 

Expiry 
Number of 
Accompany 



ตัวอย่าง ตรวจลงตรา (Visa) แบบประทับ 



ตัวอย่าง ตรวจลงตรา (Visa) แบบประทับ 



  Immigration checkpoint 

VISA on Arrival Stamp 

Visa 

Category 

Date of 

entry 



รอยตราประทับขาเข้า 



ตวัอย่างรอยตราประทบัให้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

ตราประทับขาเข้า รูปสี่เหลี่ยม 

ตราประทับขาออก รูปสามเหลี่ยม 



ตวัอย่างรอยตราประทบัให้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

ตราประทับขาเข้า รูปส่ีเหลี่ยม 



Arrival Stamp ตราประทับขาเข้า 

อยู่ได้นานแค่ไหน 
ดูตรงตราประทบัขาเข้า 



Non-Immigrant Visa (and others) 

Foreigners will be permitted to stay in 
the Kingdom for a period of not 
exceeding 90 days. 



Tourist Visa 

Foreigners will be permitted to stay in 
the Kingdom for a period of not 
exceeding 60 days.  



VISA Exemption for 30 days  

Foreigners will be permitted to stay 

in the Kingdom for a period of not 
exceeding 30 days. 



Visa On Arrival 

Foreigners will be permitted to stay 

in the Kingdom for a period of not 

exceeding 15 days. 



19 Dec 2003 

Date of permission to stay  
in the Kingdom 

Expiration of Visa  

Non-B 

19 Dec 2002 





ตวัอย่างการตรวจเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 



ตัวอย่างหนังสือเดนิทางประเทศพม่า 

ภาพถ่ายเจ้าของ 
หนังสือเดนิเดนิทาง 

หมายเลข 
หนังสือเดนิทาง 

ช่ือ นามสกลุ 

   สัญชาต ิ

วนั เดอืน ปีเกดิ 

สถานที่เกดิ 

เพศ 
 

  ลายมือช่ือ 

วนัหมดอายุของหนังสือเดนิทาง 



ตัวอย่างการตรวจลงตรา 



ตวัอย่างตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตราขาเข้า) 



ตวัอย่างตราประทบัขออยู่ต่อในราชอาณาจักร 



การเข้ามาในราชอาณาจักร 

     มาตรา ๑๑ บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้อง 
เดินทางเข้ามาหรือออกไป ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือ 
ท้องที ่ และตามก าหนดเวลา  ทั้งนีต้ามทีรั่ฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
        มาตรา ๑๘ บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องยืน่ 
รายการตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง   และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
        มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิสองปี และปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท 
         มาตรา ๘๑ เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือการ 
อนุญาตส้ินสุด  หรือถูกเพกิถอน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี และปรับไม่เกนิ 
สองหมื่นบาท 
 
 
 

   



การเข้ามาในราชอาณาจักร  

    
   

 มาตรา ๑๒ ห้ามคนต่างด้าวที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้
เข้ามาในราชอาณาจักร 
     ๑.  ไม่มีหนังสือเดนิทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดนิทางอนัถูกต้อง
และสมบูรณ์อยู่หรือมีแต่มไิด้รับการตรวจลงตราฯ จากสถานทูตหรือ
สถานกงศุลไทยฯ 
     ๒.  ไม่มีปัจจยัยงัชีพตามสมควรแก่กรณทีีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัร 
     ๓. เข้ามาเพือ่ท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมายว่าด้วยการ 
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
     ๔.  วกิลจริต 
     ๕.  ยงัมิได้ปลูกฝีป้องกนัไข้ทรพษิ 



การเข้ามาในราชอาณาจักร  
    
   

       ๖.  เคยได้รับโทษจ าคุก 
      ๗.  มีพฤตกิารณ์เป็นทีน่่าเช่ือว่าเป็นบุคคลทีเ่ป็นภยัต่อสังคมหรือถูก 
รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจบั 
       ๘.  มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเช่ือว่าเข้ามาเพือ่การค้าประเวณีค้ายาเสพติด 
       ๙.  เคยถูกเนรเทศ หรือถูกเพกิถอนสิทธิการอยู่อาศัยในราชอาณาจกัร 
หรือในต่างประเทศมาแล้วเป็นต้น 
     ๑๐. รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจกัรตาม มาตรา ๑๖  
     ๑๑.  ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพกิถอน 
สิทธิการอยู่ในราชอาณาจกัรฯ 



การเพกิถอนการอนุญาต 

  มาตรา ๓๖ คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร 

เป็นการช่ัวคราว  หากมีพฤตกิารณ์ทีส่มควรเพกิถอนการอนุญาตให้อยู่ 

ในราชอาณาจกัร    ให้อธิบด ีหรือคณะกรรมการ  มีอ านาจเพกิถอนการ 

อนุญาตทีไ่ด้อนุญาตไว้น้ันได้   ไม่ว่าอธิบด ีหรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมาย 

เป็นผู้อนุญาต 



๓. เมือ่คนต่างด้าวเข้ามาพ านักอยู่ในราชอาณาจกัร 
      ๓.๑ หน้าทีข่องคนต่างด้าว 
     ๓.๒ หน้าทีข่องเจ้าบ้าน/ผู้ประกอบการ/โรงแรม/บ้านเช่า ฯลฯ 
     ๓.๓ ผู้เกีย่วข้อง 



๓.๑ หน้าที่ของคนต่างด้าว 
  มาตรา ๓๗ คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ 

ช่ัวคราวต้องปฏบิัตดิงัต่อไปนี ้
   (๑) ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
  (๒) พกัอาศัย ณ ทีท่ีแ่จ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ หากเปลีย่นทีพ่กัอาศัยให้แจ้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที ่ภายในยีสิ่บส่ีช่ัวโมง 
  (๓) แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องทีท่ีค่นต่างด้าวผู้น้ัน พกัอาศัย 
ภายในยีสิ่บส่ีช่ัวโมงนับแต่เวลาทีย้่ายไป 
  (๔) เดนิทางไปจังหวดัใดและอยู่ในจังหวดัน้ันเกนิยีสิ่บส่ีช่ัวโมง ให้คนต่างด้าว 
ผู้น้ัน แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที ่ภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง 
  (๕) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกนิเก้าสิบวนัต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตรวจคนเข้าเมืองทราบทีพ่กัอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมือ่ครบระยะเก้าสิบวนั และแจ้งอกี 
ทุกคร้ังทีค่รบระยะเก้าสิบวนั 



      มาตรา ๗๕ หากคนต่างด้าวไม่ปฏิบัตติามตามตรา ๓๗ (๑) 
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปีและปรับไม่เกนิหน่ึงหมืน่บาท 

หน้าทีข่องคนต่างด้าว (ต่อ) 



      มาตรา ๗๖ หากคนต่างด้าวไม่ปฏิบัตติามตามตรา ๓๗ (๒) , (๓) , 
(๔) , (๕)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพนับาท 

หน้าทีข่องคนต่างด้าว (ต่อ) 



๓.๒ หน้าที่ของเจ้าบ้าน/ผู้ประกอบการโรงแรม ฯลฯ 

 มาตรา ๓๘  เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือ
ผู้จกัารโรงแรม ซ่ึงรับคนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร 

เป็นการช่ัวคราวเข้าพกัอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ณ ที่ท าการ 

ตรวจคนเข้าเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในท้องที ่ ถ้าไม่มีให้แจ้ง ณ สถานีต ารวจท้องที ่

นั้น 



หน้าที่ของเจ้าบ้าน/ผู้ประกอบการโรงแรม ฯลฯ(ต่อ) 

 มาตรา ๗๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกนิสองพนับาท  แต่ถ้าผู้น้ันเป็นผู้จดัการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับ 

ตั้งแต่สองพนับาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 



๓.๓ ผู้เกีย่วข้อง 

 มาตรา ๖๓   ผู้ใดน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจกัร 

หรือกระท าด้วยประการใดๆ  อนัเป็นการอุปการะ หรือช่วยเหลอื หรือ 

ให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าว ให้เข้ามาในราชอาณาจกัร   โดยฝ่าฝืน 

พระราชบัญญตันีิ ้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี และปรับไม่เกนิ 

หนึ่งแสนบาท 



ผู้เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 มาตรา ๖๔   ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใด  เข้ามาในราชอาณาจักร
โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี ้  ให้เข้าพกัอาศัย  ซ่อนเร้น  หรือช่วยด้วย 

ประการใด ๆ เพือ่ให้คนต่างด้าวน้ัน พ้นจากการจบักมุ  ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกนิห้าปี และปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท 



พระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
มาตรา 
ที่ฝ่าฝืน 

ลกัษณะความผดิ ผู้ 
กระท า 

โทษ/มาตรา 

มาตรา ๑๑ ไม่เดนิทาง เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี  
หรือท้องที่ที่ก าหนด 

- บุคคลใด -จ าคุกไม่เกนิ ๒ ปี 
และปรับไม่เกนิ 
สองหมื่นบาท ตาม
มาตรา ๖๒ 

มาตรา ๑๘ เดนิทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดย 
ไม่ยืน่รายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงและ 
ไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจ าเส้นทางน้ัน 

- บุคคลใด -จ าคุกไม่เกนิ ๒ ปี 
และปรับไม่เกนิ 
สองหม่ืนบาท ตาม
มาตรา ๖๒ 



มาตรา 
ที่ฝ่าฝืน 

ลกัษณะความผิด ผู้ 
กระท า 

โทษ/มาตรา 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติาม มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรค 
สอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี และปรับไม่ 
เกนิสองหมืน่บาท 

ผู้ใด 
 

จ าคุกไม่เกนิ ๒ ปี 
และปรับไม่เกนิ 
สองหมืน่บาท  

มาตรา ๘๑ เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการอนุญาตส้ินสุด หรือถูกเพกิถอน 

คนต่างด้าว 
 

จ าคุกไม่เกนิ ๒ ปี 
หรือปรับไม่เกนิ 
สองหมืน่บาทหรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 



มาตรา 
ที่ฝ่าฝืน 

ลกัษณะความผิด ผู้ 
กระท า 

โทษ/มาตรา 

มาตรา ๓๗ (๑) ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน โดยไม่ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย..... 
 

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกนิหน่ึง 
ปี และปรับไม่ 
เกนิหน่ึงหมืน่บาท 

มาตรา ๓๗(๒) ไม่แจ้งการเปลีย่นทีพ่กัอาศัยต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง  

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกนิห้าพนั
บาท 

มาตรา ๓๗(๓) ไม่แจ้งการเปลีย่นที่พกัอาศัย เมือ่ที่พกัอาศัยใหม่ 
อยู่ต่างท้องทีก่บัสถานีต ารวจท้องทีเ่ดมิ ภายใน 
๒๔ ช่ัวโมง 

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกนิห้าพนั
บาท 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 



มาตรา 
ที่ฝ่าฝืน 

ลกัษณะความผิด ผู้ 
กระท า 

โทษ/มาตรา 

มาตรา ๓๗(๔) เดนิทางไปจังหวดัใดและอยู่ในจังหวดัน้ันเกนิ 
ยีสิ่บช่ัวโมง ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ภายใน 
ส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาทีไ่ปถึง 

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกนิห้าพนั
บาท 

มาตรา ๓๗(๕) อยู่ในราชอาณาจักรเกนิกว่า ๙๐ วนัไม่แจ้งต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงทราบ 

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกนิห้าพนั
บาท 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 



มาตรา 
ที่ฝ่าฝืน 

ลกัษณะความผดิ ผู้ 
กระท า 

โทษ/มาตรา 

มาตรา ๓๘ เป็นเจ้าบ้าน รับคนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเข้า 
พกัอาศัย ไม่แจ้งต่อพนักเจ้าหน้าทีภ่ายใน 
ยีสิ่บส่ีช่ัวโมง 

เจ้าบ้าน ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกนิสอง 
พนับาท 
ถ้าเป็นผู้จัดการ 
โรงแรมปรับตั้ง 
แต่สองพนับาท 
ถึงหน่ึงหมืน่บาท 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 



มาตรา 
ที่ฝ่าฝืน 

ลกัษณะความผดิ ผู้ 
กระท า 

โทษ/มาตรา 

มาตรา ๖๓ น าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือช่วย 
ด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการอุปการะ ช่วยเหลอื หรือให้ 
ความสะดวกแก่คนต่างด้าว ให้เข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี ้ 

ผู้ใด จ าคุกไม่เกนิ ๑๐ปี 
และปรับไม่เกนิ 
หน่ึงแสนบาท  

มาตรา ๖๔ รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.นี ้ให้เข้าพกัอาศัย ซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการ 
ใด ๆ เพือ่ ให้คนต่างด้าวน้ันพ้นจากการจับกมุ 

ผู้ใด 
 

จ าคุกไม่เกนิ ๕ ปี 
และปรับไม่เกนิ 
ห้าหมื่นบาท  

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 



 

ล่าม/แปล 
 



เข้าตรวจสอบ 

พ.ร.ก.การบริหารจัดการ 
การทํางานฯ พ.ศ.๒๕๖๐ 

กม.อื่น ๆ  
ที่ควรทราบ 

อํานาจตามกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติในการตรวจคนต่างด้าว 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ 

พ.ร.บ.ปป.การค้าประเวณี 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ 

พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

พ.ร.บ.ปป.การค้ามนุษย์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 



พบการกระท าความผดิ 

แจ้งข้อกล่าวหา 

คนต่างด้าว 

ไม่พบการกระท าความผดิ 

แนวทางการปฏิบัติในการตรวจคนต้าดาว 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 

บันทึกการจับกุม 
 

 
บันทึกการตรวจค้น,ตรวจสอบ, 

คัดแยกเหยื่อฯ 
 

 
บันทึกการตรวจค้น,ตรวจสอบ, 

คัดแยกเหยื่อฯ 
 



พนักงานสอบสวน 

พนักงานอัยการ 

ศาล 

ในส่วนกลางให้ส่งไปที่ กก.๓ บก.สส.สตม. 
ในส่วนภูมิภาคให้ส่งไปที่ ตม.จว. หรือ 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด 
เพื่อทําการผลักดันส่งกลับตาม ม.๕๔  
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 



พฤติการณ์กล่าวคอื 
  เจ้าหน้าทีไ่ด้รับแจ้งจากสายลบัว่ามีขบวนการค้ามนุษย์ 
ลกัลอบขนแรงงานต่างด้าวจาก   อ.แม่สอด   จ.ตาก     โดยใช้รถยนต์น่ัง 
ส่วนบุคคลเป็นพาหนะ มุ่งหน้าสู่จงัหวดันนทบุรี เพือ่น ามาส่งให้กบัสถาน 
ประกอบการทีต้่องการใช้แรงงานต่างด้าว ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

๑ 



ผลการตรวจสอบพบ 
  - นาย ก. สัญชาตไิทยท าหน้าที่ขบัรถและรับสารภาพว่า 
รับจ้างขับรถพาแรงงานต่างด้าวจะน าไปส่งยงัสถานประกอบการในเขต 
จงัหวดันนทบุรี 
  - ภายในรถพบแรงงานต่างด้าวจ านวน ๕ คน และภายใน 
กระโปร่งหลงัอกีจ านวน ๓ คน สอบถามแล้วรับสารภาพว่าเป็นคนต่างด้าว 
หลบหนีเข้าเมือง ว่าจ้างนาย ก. ให้ขบัรถมาส่งทีจ่งัหวดันนทบุรี เพือ่มา 
หางานท า 



การแจ้งข้อกล่าวหา 
 

คนขบัรถ - ให้การอุปการะ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้ 

                           คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพ้นการจบักมุ (ม.๖๔) 

คนต่างด้าว - ไม่เดนิทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง (ม.๑๑) 

  - ไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที ่(ม.๑๘) 

  - อยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.๘๑) 

   



พฤติการณ์กล่าวคอื 
  เจ้าหน้าทีไ่ด้รับแจ้งจากสายลบัว่า   มีขบวนการค้ามนุษย์ 
กกัขงัแรงงานต่างด้าวจ านวนมากไว้ โดยแรงงานต่างด้าวไม่สามารถออก 
ไปไหนได้    ทีบ้่านหลงัหน่ึงไม่ทราบเลขที ่  ตั้งอยู่ท้ายซอยไม่มีช่ือ  ถนน 
ติวานนท์ และจะมีรถทยอยมารับแรงงานต่างด้าวออกไป ขอให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการช่วยเหลอืด่วน 

๒ 



ผลการตรวจสอบพบ 
  - แรงงานต่างด้าวชายหญิง จ านวน ๖๖ คน จากการสอบถาม
ผ่านล่ามแล้วแรงงานต่างด้าวทั้งหมดรับสารภาพว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติ 
พม่า เดนิทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้
ว่าจ้างนายหน้าซ่ึงเป็นคนสัญชาตเิดยีวกนั ให้พาท างานในประเทศไทย 
  - นาง แดง สัญชาตไิทย จากการสอบถามรับสารภาพว่า 
เป็นผู้ดูแลแรงงานต่างด้าวทั้งหมด  โดยมีหน้าทีค่อยดูแลจดัหาอาหาร 
และน า้ดืม่ให้แก่แรงงานต่างด้าวดงักล่าว 
   



การแจ้งข้อกล่าวหา 
 

เจ้าบ้าน - ให้การอุปการะ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้ 

                           คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพ้นการจบักมุ (ม.๖๔) 

คนต่างด้าว - ไม่เดนิทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง (ม.๑๑) 

  - ไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที ่(ม.๑๘) 

  - อยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.๘๑) 

   



พฤติการณ์กล่าวคอื 
  เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลบัว่า  ทีบ้่านตึกแถวหลงัหนึ่ง 
ตั้งอยู่เลขที.่.............มีการกกัขงัเดก็ต่างด้าว เพือ่บังใช้แรงงานจ านวนมาก
โดยเดก็ต่างด้าวเหล่าน้ันไม่สามารถออกมาภายนอกได้   ขอให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการช่วยเหลอืตามอ านาจหน้าที่โดยด่วน 

๓ 



ผลการตรวจสอบพบ 
  - แรงงานต่างด้าวหญงิ อายุระหว่าง ๑๓-๒๐ ปี  จ านวน 
๒๒ คน  จากการสอบถาม  รับสารภาพว่าเดนิทางเข้ามาและอยู่ในราช 
อาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาต และมารับจ้างท างานเยบ็ผ้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอยู่ในสถานทีเ่กดิเหตุ ได้ค่าแรงเดอืนละประมาณ ๙,๐๐๐  ถึง 
๑,๕๐๐๐ บาท กนิอยู่กบันายจ้าง 
  - นาง พมิพ์ สัญชาตไิทย รับสารภาพว่าเป็นนายจ้างของ 
ของแรงงานต่างด้าว จริง  



การแจ้งข้อกล่าวหา 

นายจ้าง       - ให้การอุปการะ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ ให้คนต่างด้าว 

          หลบหนีเข้าเมืองพ้นการจับกมุ (ม.๖๔) 

       - รับคนต่างด้าวซ่ึงไม่มีใบอนุญาตท างาน เข้าท างาน (ม.๙ พ.ร.ก. 

          การบริหารจัดการฯ) 

       - จ้างเด็กอายุต ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง (ม.๔๔ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน) 

       - จ้างเด็กอายุต ่ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง (ม.๔๕ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน) 



การแจ้งข้อกล่าวหา 

คนต่างด้าว  - ไม่เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง (ม.๑๑) 

        - ไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที ่(ม.๑๘) 

        - อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.๘๑) 

        - ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน(ม.๘ พ.ร.ก.การบริหารจัดการฯ) 



ส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืง 

สวสัด ี
พบเบาะแสต่างด้าว 
ท าผดิกฎหมาย 
แจ้ง ๑๑๗๘ 

สายด่วน สตม. 


