
 
อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรอืการลงโทษ 

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศกัด์ิศร ี
 
 

 ไดรับการตกลงรับ และเปดใหลงนาม ใหสัตยาบัน และภาคยานุวัติ โดยขอมติของสมัชชา
สหประชาชาต ิที่ ๓๙/๔๖ วนัที ่ ๑๐ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ 
 มีผลบังคับใชในวนัที ่๒๖ มถินุายน ค.ศ. ๑๙๘๗ ตามขอ ๒๗ (๑) 
 
 รัฐภาคีแหงอนสัุญญาฉบับนี ้
 โดยพิจารณาวา ตามหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับสิทธทิี่เทาเทียมกัน
และโอนมิไดของสมาชกิทัง้ปวงแหงครอบครัววมนษุย เปนรากฐานแหงเสรีภาพความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก 
 
 โดยยอมรับวาสิทธิเหลานั้นมาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนษุย 
  
 โดยพิจารณาถึงพนัธกรณี ของรัฐตาง ๆ ภายใตกฎบัตรฯ โดยเฉพาะอยางยิง่ขอ ๕๕ เพื่อสงเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามทัว่สากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานทัง้ปวง 
  
 โดยคํานงึถงึขอ ๕ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ ๗ ของกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมือง ซึ่งทัง้สองฉบบัตางบัญญัติวา ตองมิใหบุคคลใดตกอยูภายใตการ
ทรมานหรือการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนษุยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี 
 
 โดยคํานงึเชนกันถงึปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทั้งปวงจากการตกอยูภายใตการทรมาน การ
ประติบัติหรือการลงโทษอืน่ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดตกลงรับ
เมื่อวันที่ ๙ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ 
 
 โดยปรารถนาที่จะทําใหการตอสูเพื่อตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดราย ไรมนษุยธรรมหรือทีย่่ํายีศักดิ์ศรี มปีระสิทธิผลยิง่ขึ้นทั่วโลก 
 ไดตกลงกันดงัตอไปนี้ 

 



 

  

๒

ภาค ๑ 
 

ขอที่๑ 
๑. เพื่อความมุงประสงคของอนสัุญญานี้ คําวา “การทรมาน” หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดย

เจตนาที่ทาํใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจ
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุงประสงคที่จะใหไดมาซึ่งขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคล
นั้นหรือจากบคุคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทาํ ซึง่บคุคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระทาํหรือถกูสงสัยวาไดกระทํา หรือเปนการขมขูใหกลวัหรือเปนการบังคับขูเข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพืน้ฐานของการเลือกประติบัติ ไมวาจะเปนในรูปใด เมื่อ
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานนัน้กระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ
รูเห็นเปนใจของเจาพนกังานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการ ทัง้นี้ไม
รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานที่เกดิจาก หรืออันเปนผลปกติจาก หรืออันสืบ
เนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
๒. ขอนี้ไมมีผลกระทบตอตราสารระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมี

บทบัญญัติที่ใชบังคับไดในขอบเขตที่กวางกวา 
 

ขอ ๒ 
 

๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนนิมาตรการตาง ๆ ทางนิติบัญญติั ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการ
อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยูภายใตเขต
อํานาจรัฐของตน 

๒. ไมมีพฤติการณพิเศษใด ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉกุเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเปนขออาง
ที่มีเหตุผลสําหรับการทรมานได 

๓. คําสั่งจากผูบังคับบัญชาหรือจากทางการ ไมสามารถยกขึ้นเปนขออางที่มีเหตุผลสําหรับการ
ทรมานได 

 
ขอ ๓ 

๑. รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรายขามแดนไปยังอีกรัฐ
หนึง่ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนัน้จะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน 



 

  

๓

๒. เพื่อความมุงประสงคที่จะวนิจิฉัยวามีเหตุอันควรเชื่อเชนวาหรือไม เจาพนักงานผูมีอํานาจตอง
คํานึงถึงขอพิจารณาทัง้ปวงที่เกีย่วของ รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ตอเนื่องของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากม ี

 
ขอ ๔ 

 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวาการกระทําทรมานทัง้ปวงเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของตน 

ใหใชหลักการเดียวกนันี้บังคบัสําหรับการพยายามกระทําการทรมาน และสําหรับการกระทาํโดย
บุคคลใดที่เปนการสมรูรวมคิด หรือการมสีวนรวมในการทรมานดวย 

๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐทําใหความผิดเหลานี้เปนความผิดที่มโีทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความ
รายแรงของการกระทาํเหลานัน้ 

 
ขอ ๕ 

๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนนิมาตรการตาง ๆ ที่อาจจาํเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่
อางถงึในขอ ๔ ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี ้
(ก) เมื่อความผิดเหลานั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน หรือบนเรือ 

หรือ อากาศยานที่จดทะเบยีนในรัฐนัน้  
(ข) เมื่อผูถูกกลาวหาเปนคนชาติของรัฐนั้น 
(ค) เมื่อผูเสียหายเปนคนชาติของรัฐนัน้ หากรัฐนั้นเหน็เปนการสมควร 

๒. ในทาํนองเดียวกัน ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการเทาที่จําเปน เพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดทัง้ปวงเชนวา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจรัฐของตน และ
รัฐนั้นไมยอมสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนตามขอ๘ ใหแกรัฐที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี ้
๓. อนุสัญญานีม้ไิดยกเวนเขตอํานาจทางอาญาใดที่ใชตามกฎหมายภายใน 

 
ขอ ๖ 

 
๑. เมื่อเปนที่พอใจ หลงัจากการตรวจสอบขอสนเทศที่ตนมอียูแลววา พฤติการณแวดลอมบังคับให
ตองดําเนนิการเชนนัน้  รัฐภาคีใดที่ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณา
เขตของตน ตองนาํตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว  หรือดําเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นทีจ่ะประกันการคงอยู
ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่นตองเปนไปตามที ่บัญญัติไวในกฎหมาย
ของรัฐนั้น แตสามารถควบคุมตัวและดําเนินมาตรการนัน้ตอไปไดเพียงเทาทีจ่ําเปนที่จะทําใหการ



 

  

๔

ดําเนนิกระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาสาํหรับการสงตวัเปนผูรายขามแดนสามารถ
กระทาํได เทานั้น 

 
๒. รัฐเชนวาตองดําเนนิการไตสวนเบื้องตนในดานขอเท็จจริงโดยทนัท ี

 
๓. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค ๑ ของขอนี้ ตองไดรับความชวยเหลือในการติดตอโดยทันทีกับ
ผูแทนที่เหมาะสม ซึง่อยูใกลที่สุดของรัฐที่ตนเปนคนชาติ หรือกับผูแทนของรัฐที่ตนพาํนกัอยูเปนปกติ 
หากบุคคลผูนัน้เปนบุคคลไรสัญชาติ 

 
๔. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งไดนาํตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปคุมขังไวตามขอนี้ ใหรัฐนั้นแจงใหบรรดารัฐที่อาง
ถึงในขอ ๕ วรรค ๑ ทราบโดยทนัท ีถงึขอเท็จจริงที่วาบุคคลเชนวาตกอยูภายใตการคมุขังและเกี่ยวกับ
พฤติการณแวดลอมทั้งปวงที่ทาํใหตองกักตัวบุคคลนั้นไว ใหรัฐซึง่ทาํการไตสวนเบื้องตนที่ระบุไวใน
วรรค ๒ ของขอนี้ รายงานผลการไตสวนของตนใหรัฐดังกลาวทราบโดยพลนัและใหระบุดวยวาตนตั้งใจ
ที่จะใชเขตอํานาจนั้น หรือไม 

 
ขอ ๗ 

 
๑. ในกรณีตาง ๆ ที่ระบุไวในขอ ๕ ใหรัฐภาคีซึง่พบตัวบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทาํความผิดใดที่
อางถงึในขอ ๔ อยูในอาณาเขตซึ่งอยูภายในเขตอํานาจรัฐของตน มอบเร่ืองใหเจาพนกังานผูมีอํานาจ
ของตน เพื่อความมุงประสงคในการฟองรองดําเนินคดี หากรัฐนัน้ไมยอมสงบุคคลดังกลาวเปนผูราย
ขามแดน 
 
๒. ใหเจาพนกังานผูมีอํานาจนัน้ทาํคําวินิจฉัยของตนในลกัษณะเดียวกนักับในกรณีของความผิด
ธรรมดาที่มีลักษณะรายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีตาง ๆ ทีอ่างถงึในขอ ๕ วรรค ๒ มาตรฐาน
ทั้งปวงของพยานหลักฐานทีจ่ําเปนตองมีสําหรับการฟองรองดําเนนิคดีและการพพิากษาวามีความผิด 
ตองไมเขมงวดนอยกวามาตรฐานทัง้ปวงที่ใชบังคับสําหรับกรณีตางๆ ที่อางถงึในขอ ๕ วรรค ๑ 
 
๓. ใหบุคคลใดที่ถูกดําเนินคดทีี่เกีย่วเนื่องกบัความผิดที่อางถงึในขอ ๔ ไดรับการประกันวาจะไดรับ
การประติบัติที่เปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดําเนนิคดี 
 

ขอ ๘ 



 

  

๕

 
๑. ความผิดที่อางถึงในขอ ๔ ใหถือวารวมอยูในความผิดทั้งปวงที่สงตวับคุคลเปนผูรายขามแดนได
ในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใดที่มีอยูระหวางรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะเอาความผดิเชนวาเขาไปอยูใน
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนฉบับที่จะทาํขึ้นมาระหวางกันในอนาคต ในฐานะความผิดตางๆ ที่สงตัว
บุคคลเปนผูรายขามแดนได 
 
๒. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึง่กาํหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นอยูกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ รัฐภาคีซึ่งมิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนดวยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิทีจ่ะถือเอาอนุสัญญานี้เปนพืน้ฐานทางกฎหมายสําหรับการสง
ผูรายขามแดนที่เกีย่วกับความผิดเชนวาได การสงผูรายขามแดนตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัญญัติ
ไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
 
๓. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ตองยอมรับวาความผิดเชนวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนระหวางกนัได ภายใต
เงื่อนไขตาง ๆ ที่บัญญัติไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
 
๔. เพื่อความมุงประสงคของการสงผูรายขามแดนระหวางรฐัภาคีทั้งปวง ใหถอืเสมือนวาความผิดเชน
วา มิไดเพียงแตกระทํา ณ ทีซ่ึ่งความผิดนัน้เกิดขึ้นเทานัน้ แตไดกระทาํในอาณาเขตของรัฐซึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองทําใหตนมีเขตอํานาจเหนือการกระทาํความผิดนัน้ตามขอ ๕ วรรค ๑ ดวย 
 

ขอ ๙ 
 

๑. รัฐภาคีทั้งปวงตองเสนอมาตรการใหความชวยเหลือกนัและกันใหมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินคดอีาญาทีเ่กี่ยวกับความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ รวมทัง้การจัดสงพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่ตนมีอยูเทาที่จําเปนสาํหรับการดําเนนิคดีนั้นใหดวย 

๒. ใหรัฐภาคีทั้งปวงตองปฏิบัติตามพนัธกรณขีองตนตามวรรค ๑ ของขอนี ้โดยสอดคลองกับ
สนธิสัญญาวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยูระหวางกัน 

 
ขอ๑๐ 

๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวาการศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับหารหามการทรมานเขาไปบรรจุอยาง
สมบูรณในหลกัสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มีหนาที่บังคบัใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรอืนหรือทหาร 



 

  

๖

พนกังานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวของกับการควบคมุตัว การสอบสวน 
หรือการประตบัิติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภายใตภาวะของการถกูจับ การกักขงั หรือการจําคุก ไมวาจะ
ในรูปแบบใด 
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา 

ขอ ๑๑ 
 

ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับกฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบยีบทัง้ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตก
อยูใตภาวะของการจับ การกกัขัง และการจําคุกไมวาในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ะปองกนัมิใหเกิดมกีรณีการทรมานใดขึ้น 

 
ขอ ๑๒ 

ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา เจาพนกังานผูมีอํานาจของตนดําเนนิการสืบสวนโดยพลันและ
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมีลูเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชือ่ไดวา  ไดมีการกระทาํการ
ทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน 

 
 

ขอ ๑๓ 
 
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวา การศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับการหามการทรมานเขาไปบรรจุ
อยางสมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มหีนาที่บังคับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร 
พนกังานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการควบคมุตัว การ
สอบสวน หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคกุ ไมวา
จะใจรูปแบบใด 
 
๒.  ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา 
 

ขอ ๑๑ 



 

  

๗

 ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับ กฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบยีบทัง้ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตํา
อยูใตภาวะของการจับ การกกัขัง และการจําคุกไมวาในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ะปองกนัมิใหเกิดมกีรณีการทรมานใดขึ้น 

 
ขอ ๑๒ 

 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐกระกนัวา เจาพนักงานผูมีอํานาจของตนดําเนินการสบืสวนโดยพลนัและโดย
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมีลูเหตุสมผลทีจ่ะเชื่อไดวา ไดมีการกระทําการทรมานเกดิขึ้น
ในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน 

 
ขอ ๑๓ 

 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา ปจเจกบุคคลที่อางวาตนถกูทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู
ภายใตเขตอํานาจของรัฐนัน้ มีสิทธิที่จะรองทกุขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจของรัฐนัน้ และที่จะทาํให
กรณีของตนไดรับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลนั และโดยปราศจากความลาํเอียงโดยเจาพนกังานผูมี
อํานาจของรัฐนั้น ใหดําเนนิขั้นตอนทัง้ปวงเพื่อประกันวา ผูรองทุกขและพยานไดรับความคุมครองให
พนจากการประทษุรายหรือการขมขูใหหวาดกลัวทัง้ปวงอนัเปนผลจากการรองทกุขหรือการให
พยานหลักฐานของบุคคลนัน้ 

 
ขอ ๑๔ 

 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนวาผูถกูทําราย จากการกระทําการทรมาน
ไดรับการชดใชทดแทนและมีสิทธิซึง่สามารถบังคับคดีได  ที่จะไดรับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ รวมทั้งวิถทีางที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูอยางเต็มรูปแบบที่สุกเทาที่จะเปนไปได ในกรณีที่ผูถูก
ทํารายเสียชวีติ อันเปนผลจากการกระทาํการทรมาน ใหผูอยูในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธทิี่จะไดรับ
สินไหมทดแทน 
 
๒. ไมมีความใดในขอนีท้ี่มีผลกระทบตอสิทธิใดของผูเสียหายหรือบุคคลอื่นในอนัที่จะไดรับสินไหม
ทดแทนซึ่งอาจมีอยูตามกฎหมายภายใน 
 



 

  

๘

ขอ ๑๕ 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา จะยกคําใหการใดที่พิสูจนไดวา ไดใหโดยเปนผลจากการทรมาน  
ข้ึนอางเปนหลกัฐานในการดําเนนิคดีใดมิได เวนแตจะใชเปนหลกัฐานผูกมัดบุคคลทีถู่กกลาวหาวาได
กระทาํการทรมาน ในฐานะเปนหลกัฐานวาคําใหการไดมาโดยวิธนีั้น 
 

ขอ ๑๖ 
 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับที่จะปองกนัมิใหมกีารกระทาํอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ การประติบัติ 
หรือการลงโทษที่ย่าํยีศักดิ์ศรีที่ไมถึงกับเปนการทรมานตามทีน่ิยามไวในขอ ๑ เกิดขึน้ในอาณาเขต
ภายใตเขตอํานาจรัฐของตน เมื่อการกระทาํเชนวาไดกระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือความยนิยอม 
หรือความรูเหน็เปนใจของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พนัธกรณีทั้งปวงในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ใหนํามาใชบังคบั โดยการใชแทนที่การ
กลาวถึงการทรมาน หรือการกลาวถงึการประติบัติหรือการลงโทษอืน่ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี 
 
๒. บทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ ไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหวาง
ประเทศหรือกฎหมายภายใน ที่หามมิใหมกีารประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํายีศักดิ์ศรี หรือที่เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนหรือการขับไลออกนอกประเทศ 

 
 

ภาค ๒ 
 

ขอ ๑๗ 
 
๑. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการตอตานการทรมาน (ซึ่งตอไปในทีน่ี้ จะเรียกวา คณะกรรมการฯ) ซึง่
ตองปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไวตอจากนี้ ใหคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ จาํนวน ๑๐ 
คน ทีม่ีคุณลักษณะทางศีลธรรมสูง และมคีวามสามารถอันเปนที่ยอมรับทางดานสทิธิมนุษยชน ซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเฉพาะตัว ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ตองไดรับการเลือกตั้งโดยรฐัภาคทีั้งปวง ทัง้นี ้โดย
คํานึงถึงการกระจายตามหลกัภูมิศาสตรอยางเปนธรรมและความเปนประโยชนของการเขารวมของ
บุคคลบางคนที่มีประสบการณทางกฎหมาย 
 



 

  

๙

๒. ใหสมาชกิของคณะกรรมการฯ ไดรับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากรายชื่อของบุคคลที่
เสนอชื่อข้ึนมาโดยรัฐภาคี   รัฐภาคีแตละรัฐสามารถเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนที่เลือกจากคนชาติของตน 
รัฐภาคีทั้งปวงตองคํานงึถงึความเปนประโยชนของการเสนอชื่อบุคคลที่เปนสมาชกิทั้งปวงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสทิธิ
ทางการเมือง และที่เต็มใจทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตอตานการทรมานดวย 
 
๓. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการฯ ตองกระทาํทุกสองปในการประชุมรัฐภาคีซึ่งเลขาธิการ
สหประชาชาตจิัดประชุม ในการประชุมเหลานัน้ ซึง่จะตองมีรัฐภาคีจํานวนสองในสามจึงจะครบองค
ประชุม บุคคลทั้งปวงที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาอยูในคณะกรรมการฯ ตองเปนผูที่ไดรับคะแนนเสยีง
สูงสุด และเปนเสียงขางมากที่เกินกวากึ่งหนึง่ของผูแทนของรัฐทัง้ปวงที่เขาประชุมและออกเสียง 
 
๔. ใหจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายในระยะเวลาไมเกนิหกเดือนหลงัจากวนัที่อนุสัญญานี้เร่ิมมีผล
บังคับใช ภายในเวลาอยางนอยสี่เดือนกอนวนัเลือกตั้งแตละครั้ง ใหเลขาธิการสหประชาชาติมหีนงัสือ
ถึงรัฐภาคีทัง้ปวง เชิญชวนใหแจงการเสนอชื่อของตนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติตอง
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดบัตัวอักษรของบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอชื่อเชนวา โดยระบุชื่อรัฐภาคีที่
เสนอชื่อบุคคลเหลานั้นดวย แลวนาํเสนอตอรัฐภาคีทั้งปวง 
 
๕. สมาชกิทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตองไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวาระละสี่ปสมาชิกของ
คณะกรรมการฯ เหลานีม้ีสิทธทิี่จะไดรับเลือกตั้งซ้ําอกีได หากไดรับการเสนอชื่อข้ึนใหม อยางไรกดี็วาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชกิจํานวนหาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกตองสิ้นสุดลงเมือ่ส้ิน
กําหนดเวลาสองป โดยทนัทหีลังจากการเลือกตั้งครั้งทีห่นึ่ง ชื่อของสมาชิกจาํนวนหาคนเหลานี้ตองถกู
เลือกขึ้นมาโดยการจับฉลากของประธานทีป่ระชุมตามทีอ่างถงึในวรรค ๓ ของขอนี ้
 
๖. หากสมาชกิคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เสยีชีวิต หรือลาออก หรือไมวาดวยสาเหตุอ่ืนใดก็
ตาม ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในคณะกรรมการฯ ไดอีกตอไป รัฐภาคีที่เสนอชือ่สมาชิกผูนั้นตอง
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึง่จากคนชาติของรัฐนัน้เขามาปฏิบัติหนาทีสํ่าหรับวาระการดํารงตําแหนงที่
เหลือของสมาชิกผูนัน้ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของการไดรับความเหน็ชอบจากรัฐภาคีสวนใหญ ความ
เห็นชอบนัน้ใหถือวาไดรับแลว เวนแตรัฐภาคีจํานวนหนึง่หรือมากกวาตอบฏิเสธภายในหกสัปดาห
หลังจากที่ไดรับการแจง โดยเลขาธิการสหประชาชาติใหทราบถงึการแตงตั้งทีถู่กเสนอ 
 



 

  

๑๐

๗. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบคาใชจายของบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระหวางที่สมาชิก
เหลานั้นปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ (การแกไขเปลี่ยนแปลง (ดูขอมติของสมัชชาฯ ที ่๔๗/๑๑๑ 
วันที่ ๑๖ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒)) 
 

ขอ ๑๘ 
๑. ใหคณะกรรมการฯ เลือกตั้งเจาหนาที่ของตนวาระละสองป เจาหนาที่เหลานั้นสามารถไดรับการ
เลือกตั้งซ้ําอกีได 
 
๒. ใหคณะกรรมการฯ ออกระเบียบการดําเนนิการของตนเอง ซึง่นอกเหนือจากประเดน็อื่นแลว ให
บัญญัติวา 

(ก) ตองมีสมาชกิหกคนจึงจะครบองคคณะ 
(ข) คําวินจิฉัยของคณะกรรมการฯ ใหกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม 
 

๓. ใหเลขาธกิารสหประชาชาตจัิดหาพนกังาน และสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ ที่จาํเปนสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามอนุสัญญานี ้

  
 ๔. ใหเลขาธกิารสหประชาชาตจิัดประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมคร้ังแรก
แลว ใหคณะกรรมการฯ ประชุมกันตามกาํหนดเวลาตางๆ ที่บัญญัติไวในระเบียบการดําเนินการของตน 
 
 ๕. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบสําหรับคาใชจายทัง้ปวงที่เกดิขึ้นเนื่องจากการจัดประชมุตางๆ ของรัฐ
ภาคีและของคณะกรรมการ รวมทัง้การชําระเงนิคืนใหแกสหประชาชาติ สําหรับ คาใชจายใดๆ เชนคา
พนกังานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สหประชาชาติไดจายไปตามวรรค ๓ ของขอนี้ (การแกไข
เปลี่ยนแปลง (ดูขอมติสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑ วนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒)) 
 

ขอ ๑๖ 
 
๑. ใหรัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ โดยผานเลขาธกิารประชาชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง
ปวงที่ตนไดดําเนินการไปเพือ่ทําใหขอผูกพันตางๆ ของตนตามอนุสัญญานี้เปนผลขึ้นมา ภายในเวลาหนึง่ป
หลังจากการมผีลบังคับใชของอนุสัญญานี้สําหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หลังจากนั้น ใหรัฐภาคีทัง้ปวงเสนอ
รายงานเพิ่มเติมทุกๆ ส่ีปเกีย่วกับมาตรการใหมใดที่ไดดําเนนิการไป และรายงานอืน่ๆ ตามที่คณะ
กรรมการฯ อาจรองขอ  



 

  

๑๑

 
 ๒. ใหเลขาธกิารของสหประชาชาติสงรายงานเหลานั้นใหรัฐภาคีทุกรัฐ 
 
๓. รายงานแตละฉบับตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งสามารถทีจ่ะเสนอความคิดเหน็ทั่วไป
เกี่ยวกับรายงานนั้นไดตามที่อาจเหน็สมควร และใหสงความเห็นเหลานัน้ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่วของ รัฐภาคีนั้น
สามารถตอบกลับไปยังคณะกรรมการฯ พรอมดวยขอสังเกตใดตามแตจะเลือก 
 
๔. คณะกรรมการฯ สามารถใชดุลพินิจที่จะวนิิจฉัยรวมความคิดเห็นใดทีต่นไดใหไวตามวรรค ๓ ของขอนี้ 
พรอมดวยขอสังเกตเกีย่วกบัความคิดเหน็นัน้ที่ไดรับจากรัฐภาคีที่เกีย่วของไวในรายงานประจาํปที่จัดขึ้นมา
ตามขอ ๒๔ หากไดรับการรองขอโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของคณะกรรมการฯ สามารถรวมสําเนาของรายงานที่
เสนอตามวรรค ๑ ของขอนี้เขาไวดวยก็ได 
 

ขอ ๒๐ 
 

๑. หากคณะกรรมการฯ ไดรับขอสนเทศที่เชื่อถือได ที่ตนเหน็วามีส่ิงบงชี้อันควรเชื่อไดวากําลงัมีการทรมาน
อยางเปนระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ใหคณะกรรมการฯ เชิญชวนใหรัฐภาคีนัน้ใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอสนเทศนั้น และ เพื่อการนี้ ใหขอใหรัฐนัน้เสนอขอสังเกตเกี่ยวกับขอสนเทศที่
เกี่ยวของดวย 
 
๒. โดยคํานงึถงึขอสังเกตใดที่อาจเสนอโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของ ตลอดจนขอสนเทศอืน่ที่เกี่ยวของที่รัฐภาคี
นั้นมีอยู หากวนิิจฉัยวาสิง่นัน้เปนสิง่จาํเปนตองทํา คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายใหสมาชกิของตนคน
หนึง่หรือมากกวาไตสวนในทางลับ แลวรายงานผลใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยดวน 
 
๓. หากมีการไตสวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ ใหคณะกรรมการฯ ขอความรวมมือจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ โดย
ความตกลงกบัรัฐภาคีนั้นการไตสวนเชนวา อาจรวมถึงการเขาไปในอาณาเขตของรฐันั้นดวย 
 
๔. หลังจากที่ไดตรวจสอบผลการไตสวนของสมาชิกหรือสมาชิกอืน่ ๆ ที่เสนอตามวรรค ๒ ของขอนี้แลว ให
คณะกรรมการฯ สงผลของการไตสวนเหลานี้ไปยงัรัฐภาคีที่เกีย่วของ พรอมดวยความคิดเหน็หรือขอแนะนํา
ที่เหน็เหมาะสม เมื่อคํานึงถงึสถานการณนั้น 
 



 

  

๑๒

๕. การดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตามที่อางถงึในวรรค ๑ ถงึ วรรค ๔ ของ
ขอนี้ ใหกระทาํในทางลับ และในทกุขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ใหขอความรวมมือจาก
รัฐภาคี หลังจากทีก่ารดําเนนิกระบวนการพิจารณาเชนวาสิ้นสุดลงในสวนที่เกีย่วกบัการไตสวนทีก่ระทํา
ตามวรรค ๒ แลว คณะกรรมการฯ สามารถวินิจฉัยหลงัจากการหารือกบัรัฐภาคีที่เกี่ยวของ ใหรวมเนื้อหา
โดยสรุปของผลการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ไวในรายงานประจาํปทีท่ําตามขอ ๒๔ ได 
 

ขอ ๒๑ 
 

๑. รัฐภาคีของอนสัุญญานี้ รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ไรก็ไดวาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาคํารองเรียนวารัฐภาคีใดรัฐหนึ่งอางวารัฐภาคอีีกรัฐหนึง่ไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีตางๆ ของรัฐนั้นตามอนุสัญญานี้ คํารองเรียนเชนวาสามารถรับไวและไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการทีก่ําหนดไวในขอนี้ได เมื่อถกูเสนอขึ้นมาโดยรัฐภาคีที่ไดประกาศรับอํานาจของคณะกรรมการฯ 
ในสวนที่เกี่ยวกบัตนเองดวยเทานัน้  คณะกรรมการฯจะดําเนนิการกับคํารองเรียนตามขอนี้มิได หากคํา
รองเรียนนั้นเกีย่วกับรัฐภาคทีี่มิไดประกาศเชนวาใหดําเนนิการกับคํารองเรียนที่ไดรับไวตามกระบวนการ
ตอไปนี้ 
 (ก) หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเหน็วารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีนั้นสามารถจะยกเรื่องนี้ข้ึนมาสูความรับทราบของอีกรัฐภาคีนั้นได  โดยการแจงเปนลายลกัษณอักษร 
ภายในสามเดอืนหลงัจากที่ไดรับคํารองเรียนนั้น รัฐที่ไดรับคํารองเรียนตองสงคาํอธบิายหรือคําแถลงอื่นเพื่อ
ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไปใหรัฐที่ออกรองเรียนนัน้ทราบ ซึง่ควรจะรวมถงึเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
ภายในและการเยียวยาที่ไดกระทาํไปแลว หรือทีก่ําลงัดาํเนนิการอยู หรือที่มีชองทางที่จะกระทาํไดในเรื่องนี้
ใหครอบคลุมและเกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 (ข) หากเรื่องนี้ไมไดรับการปรับใหเปนทีพ่อใจของรัฐภาคีทั้งสองฝายที่เกีย่วของภายในหกเดือน
หลังจากรัฐผูรับไดรับคํารองเรียนฉบับแรก รัฐใดรัฐหนึง่จะมีสิทธทิี่จะสงเรื่องนั้นไปใหคณะกรรมการฯ โดย
การแจงถงึคณะกรรมการฯ และรัฐอีกฝายหนึ่ง 
 (ค) คณะกรรมการฯ จะดําเนนิเรื่องที่สงมาใหตนตามขอนี้ไดหลังจากที่ทราบเปนที่แนชดัแลววาการ
เยียวยาภายในไดถูกนาํมาใชและดําเนนิการไปจนสิ้นสุดกระบวนการในเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเปนทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปแลว ส่ิงนี้ไมถือเปนกฎเกณฑหากการใชการเยยีวยานัน้ยืดเยือ้ออกไป
โดยไมมีเหตุผล หรือไมนาจะทําใหเกิดการบรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการ
ละเมิดอนุสัญญานี ้
 (ง) ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ปวงตามขอนี ้



 

  

๑๓

 (จ) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) ใหคณะกรรมการฯ พรอมที่จะทําหนาที่เปน
ส่ือกลางใหมีการเจรจากนัสาํหรับรัฐภาคทีั้งปวงที่เกีย่วของเพื่อใหมีการแกปญหาฉนัมิตรในเรื่องนั้นได บน
พื้นฐานของการเคารพพันธกรณีทั้งปวงทีบั่ญญัติไวในอนุสัญญานี้ เพือ่ความมุงประสงคนี้ เมื่อเปนการ
สมควร คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจข้ึนมาได 
 (ฉ) ในเรื่องใดที่สงมายงัคณะกรรมการฯ ตามขอนี้ คณะกรรมการฯ สามารถขอใหรัฐภาคีทั้งปวงที่
เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนวุรรค (ข) จัดสงขอสนเทศที่เกี่ยวของใหได 

(ช) รัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่วของที่อางถงึในอนุวรรค (ข) มีสิทธทิี่จะใหมีผูแทนของตนรวมอยูดวยเมื่อเร่ือง
นั้นกําลงัไดรับการพิจารณาโดยกรรมการฯ และที่จะแถลงดวยวาจาและ/หรือเปนลายลักษณอักษร 

(ซ) ภายในสิบสิงเดือนหลงัจากวนัที่ไดรับการแจงตามอนวุรรค (ข) ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน 
(๑) หากบรรลกุารแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัดรายงานของ

ตนเพยีงคําแถลงสรุปขอเท็จจริงและวิธกีารแกปญหาที่บรรลุเทานัน้ 
(๒) หากไมสามารถบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จาํกัด

รายงานของตนเพยีงคาํแถลงสรุปขอเท็จจริง โดยตองแนบคําแถลงที่เปนลายลกัษณอักษร
และบันทกึคําแถลงดวยวาจาของรัฐภาคีทัง้ปวงที่เกี่ยวของไวในรายงานดวย 

 
 ในทุกๆ เร่ือง ใหสงรายงานไปใหรัฐภาคีทัง้ปวงที่เกีย่วของ 
 
๒. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนสัุญญานี้จาํนวนหารัฐไดทาํการประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศเชนวาใหเลขาธกิารสหประชาชาติเก็บรักษาไวโดย
เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสาํเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพกิ
ถอน เมื่อไรก็ไดโดยการแจงใหเลขาธกิารฯ ทราบ การเพกิถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาใน
เร่ืองใดซึ่งเปนเรื่องที่มีคํารองเรียนซึ่งไดสงไปแลวตามขอนี้คํารองเรียนเพิ่มเติมใดทีท่าํโดยรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง 
จะรับไวมิไดหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนัน้แลว เวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
จะไดทําการประกาศใหมอีก 
 

ขอ ๒๒ 
 
๑. รัฐภาคีแหงอนสัุญญานี้รัฐใดรัฐหนึง่สามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ไรก็ได วาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ในอันที่จะรับไวและพิจารณาคํารองเรยีนทั้งปวงที่มาจากหรือกระทําในนามของปจเจก
บุคคลที่อยูภายใตอํานาจของตน ซึ่งอางวาไดตกเปนผูเสยีหายจากการละเมิดบทบัญญัติตางๆ ของ



 

  

๑๔

อนุสัญญานีโ้ดยรัฐใดรัฐหนึง่ คณะกรรมการฯ จะรับคํารองเรียนที่เกีย่วกับรัฐภาคีที่เกีย่วกับรัฐภาคทีี่มิไดทํา
การประกาศเชนวามิได 
 
๒. ใหคณะกรรมการฯ ถือวาคํารองเรียนใดทีไ่มปากฎนามผูสง หรือที่ตนเห็นวาเปนการใชสิทธิที่จะยืน่คํา
รองเรียนเชนวาโดยมิชอบ หรือขัดตอบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เปนสิ่งที่จะรับไวพจิารณามไิด 
 
๓. ภายใตบังคับของบทบัญญติัทั้งปวงของวรรค ๒ ใหคณะกรรมการฯ นาํคํารองเรียนที่มีถงึตนเขามาสู
ความรับทราบของรัฐภาคีแหงอนุสัญญานีท้ี่ไดทําการประกาศตามวรรค ๑ และซึง่ตองหาวาไดละเมิด
บทบัญญัติใดของอนุสัญญานี ้รัฐผูรับตองยืน่คําอธิบายทัง้ปวงเปนลายลักษณอักษรหรือคําแถลงตางๆที่จะ
ใหความกระจางเกี่ยวกับเร่ืองนี้และการเยยีวยาที่รัฐนั้นไดกระทําไปแลวหากมีตอคณะกรรมการฯ ภายในหก
เดือน 
 
๔. ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่ไดรับตามขอนี้ โดยอาศัยขอสนเทศทั้งปวงที่สงมาให
ตนโดยหรือในนามของปจเจกบุคคลและโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของ 
 
๕. คณะกรรมการฯ ตองไมพิจารณาบรรดาคํารองเรียนใดจากปจเจกบุคคลตามขอนี้ เวนแตจะแนใจแลว
วา 
 (ก) เร่ืองเดียวกันนีม้ิไดถูกตรวจสอบ หรือกาํลังอยูระหวางการถูกตรวจสอบตามกระบวนพิจารณาของ
การสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศอื่นอยู 
 (ข) ปจเจกบุคคลดังกลาวไดใชการเยียวยาภายในทั้งหมดที่มีอยูจนถงึทีสุ่ดแลว ส่ิงนี้ไมถือวาเปน
กฎเกณฑหากการใชการเยียวยาเหลานัน้ยดืเยื้อออกไปนาน โดยไมสมเหตุสมผล หรือไมนาจะทาํใหเกิดการ
บรรเทาทกุขอยางมีประสิทธผิลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการละเมิดอนสัุญญานี ้
 
๖. ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ปวงตามขอนี ้
 
๗. ใหคณะกรรมการฯ สงขอคิดเห็นทั้งปวงของตนไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของและปจเจกบคุคลนั้น 
 
๘. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนสัุญญานี้ จาํนวนหารัฐไดทาํการประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศทัง้ปวงเหลานั้นใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว 
โดยเลขาธิการฯ ตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศนี้สามารถถกูเพกิถอนเมื่อไร
ก็ได โดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาในเรื่องใดซึ่ง



 

  

๑๕

เปนเรื่องที่มีคํารองเรียนที่ไดสงตอออกไปตามขอนี้แลว คํารองเรียนเพิม่เติมใดที่ทาํโดยหรือในนามของ
ปจเจกบุคคลใดจะรับไวหลังจากที่เลขาธกิารฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนั้นแลวมิได เวนแตรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของจะไดทาํการประกาศใหมอีก 
 

ขอ ๒๓ 
 
 สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯและของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกจิที่อาจถูกแตงตั้ง
ข้ึนตามขอ ๒๑ วรรค ๑ (จ) มีสิทธิที่จะไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุมกนัตาง ๆ ของ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติภารกิจใหสหประชาชาติ ตามที่กาํหนดไวในหมวดตางๆ ที่เกีย่วของของอนุสัญญาวา
ดวยเอกสทิธิ์และความคุมกนัของสหประชาชาต ิ

 
ขอ ๒๔ 

 
 ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานประจาํปเกี่ยวกับกิจกรรมของตนภายใตอนุสัญญานี้ตอรัฐภาคทีั้งปวง
และสมัชชาสหประชาชาต ิ
 

ภาค 3 
  

ขอ ๒๕ 
 

๑. อนุสัญญานีเ้ปดใหรัฐทุกรัฐลงนามได 
 
๒. อนุสัญญานี้อยูภายใตเงื่อนไขของการใหสัตยาบัน สัตยาบนัสารทัง้ปวงตองมอบใหเลขาธกิาร

สหประชาชาตเิก็บรักษาไว 
 

ขอ ๒๖ 
 

 อนุสัญญานีเ้ปดใหรัฐทุกรัฐภาคยานวุัติได การภาคยานวุัติใหกระทําโดยการมอบภาคยานุวัติสาร
ตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ
 

ขอ ๒๗ 



 

  

๑๖

 
๑. อนุสัญญานีเ้ร่ิมมีผลบังคับใชในวนัที่สามสิบหลังจากวนัที่มกีารมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานวุัติ

สารฉบับที่ยี่สิบตอเลขาธิการประชาชาต ิ
 
๒. สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติเขาเปนภาคีในอนุสัญญานีห้ลังจากที่

มีการมอบสัตยาบนัสารหรือภาคยานวุัติสารฉบับที่ยี่สิบแลว อนุสัญญานี้จะเร่ิมมีผลบังคับใชใน
วันที่สามสบิหลังจากวนัมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานวุัติสารของรัฐนั้น 

 
ขอ ๒๘ 

 
๑. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ะประกาศในขณะทีล่งนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญานีห้รือภาคยานุวัติการ

เขาเปนภาค ีวาตนไมรับอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่บัญญัติไวในขอ ๒๐ 
 

๒. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนตามวรรค ๑ ของขอนี้มีสิทธีจ่ะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ไดโดยการแจง
ตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ

 
ขอ ๒๙ 

 
๑. รัฐภาคีแหงอนสัุญญานี้รัฐใดสามารถที่จะเสนอขอแกไขเพิ่มเติมและยืน่ขอเสนอนั้นตอเลขาธิการ
สหประชาชาต ิในทันทีที่ไดรับขอเสนอเชนวา เลขาธิการสหประชาชาตติองสงขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับ
การเสนอนัน้ใหแกรัฐภาคีทัง้ปวงพรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีเหลานัน้แจงใหตนทราบวารัฐภาคี
เหลานั้นสนับสนุนใหมีการประชุมรัฐภาคีทั้งปวงเพื่อพจิารณาและออกเสียงเกี่ยวกบัขอเสนอแกไข
เพิ่มเติมนั้นหรอืไม ในกรณีทีภ่ายในสี่เดือนนับจากวนัที่แจงขอเสนอเชนวา ปรากฏวา อยางนอยหนึ่งใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงสนับสนุนใหมีการประชุมเชนวา ใหเลขาธกิารฯ จัดประชุมภายใตความอุปถัมภ
ของสหประชาชาติ ใหเลขาธกิารฯ สงแกไขเพิ่มเติมใดที่ไดรับการลงมตติกลงรับโดยคะแนนเสยีงขาง
มากรัฐภาคทีั้งปวงที่เขารวมประชุมและออกเสียงไปใหรัฐภาคีทั้งปวง เพื่อการใหการยอมรับ 
 
๒. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการลงมติตกลงรบัตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะเร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อสองใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงแหงอนุสัญญานี้ไดแจงตอเลขาธกิารสหประชาชาติวารัฐภาคเีหลานั้นไดใหการ
ยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนั้นตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของรัฐเหลานัน้แลว 
 



 

  

๑๗

๓. เมื่อขอแกไขเพิ่มเติมเหลานัน้มีผลบังคับใชแลว ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลผูกพนัรัฐภาคีทั้งปวงที่
ไดยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนัน้ สวนรัฐภาคอ่ืีนยังคงถกูผกูพนั โดยบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และขอ
แกไขเพิ่มเติมอ่ืนใดกอนหนานัน้ที่รัฐภาคีเหลานั้นไดตกลงรับไวแลว 
 

ขอ ๓๐ 
 

๑. ขอพิพาทใดระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือกวานั้นขึน้ไปที่เกีย่วกับการตีความหรือการใชบังคับของ
อนุสัญญานี ้ทีไ่มสามารถระงับไดโดยการเจรจา ตองมอบใหอนุสัญญาโตตุลาการวนิิจฉัยชี้ขาดตามคํา
รองขอของรัฐภาคีคูพิพาทรฐัใดรัฐหนึ่ง หากภายในหกเดือนนับจากวนัที่มกีารรองขอใหมีการวินิจฉัย ชี้
ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทยงัไมสามารถตกลงกนัไดในเรื่องการจัดใหมีการวนิจิฉัยชี้
ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทฝายใดฝายหนึง่มีสิทธิที่จะสงขอพพิาทนัน้ไปยงัศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศตามคาํรองขอตามธรรมนูญของศาลฯ 
 
๒. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ะประกาศในขณะทีล่งนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ หรือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาค ีวาตนไมถือวาตนถูกผกูพนัโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอ่ืนๆ จะไมถกูผกูพนัโดยวรรค ๑ 
ของขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่ไดต้ังขอสงวนเชนวาไว 
 
๓. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ไวมีสิทธทิี่จะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ได โดยการ
แจงตอเลขาธกิารสหประชาชาติ 
 

ขอ ๓๑ 
 

๑. รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่สามารถที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดโดยการแจงเปนลายลกัษณอักษรตอ
เลขาธิการสหประชาชาต ิการบอกเลิกจะมีผลหลังจากวันที่เลขาธกิารสหประชาชาติไดรับการแจงเชน
วาแลวหนึง่ป 
 
๒. การบอกเลิกเชนวาจะไมมีผลเปนการปลอยรัฐภาคีใหพนจากพนัธกรณีของตนตามอนุสัญญานี ้ใน

สวนที่เกีย่วกบัการกระทําหรือการละเวนกระทําการใดที่เกิดขึ้นกอนวนัที่การบอกเลิกนั้นมีผล หรือการบอก
เลิกนัน้จะไมกระทบแตอยางใดตอการพิจารณาที่ยงัดําเนนิอยูตอไปในเรื่องใดที่ไดเร่ิมการพิจารณาไปแลว
กอนที่วนัทีก่ารบอกเลิกจะมผีล 

 



 

  

๑๘

๓. หลังจากวันทีจ่ะบอกเลิกของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่เริ่มมีผลแลว คณะกรรมการฯ ตองไมเร่ิมการ
พิจารณาเรื่องใหมใดที่เกี่ยวกับรัฐนัน้ 

 
ขอ๓๒ 

 
 ใหเลขาธกิารสหประชาชาตติองใหรัฐภาคทีั้งปวงของสหประชาชาติและรัฐทั้งปวงที่ไดลงนามใน

อนุสัญญานีห้รือที่ไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีทราบเรื่องตาง ๆ ตอไปนี ้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบนัและการภาคยานวุัติทัง้ปวงตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖ 
(ข) วันที่เร่ิมมีผลบังคับใชของอนสัุญญานี้ตามขอ ๒๗ และวนัที่เร่ิมมีผลบังคับใชของขอ

แกไขเพิ่มเติมใดตามขอ ๒๙ 
(ค) การบอกเลิกทัง้ปวงตามขอ ๓๑ 

 
ขอ ๓๓ 

 
๑. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึง่ตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกนั ตองมอบใหเลขาธิการสหประชาชาติเกบ็รักษาไว 
 
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสาํเนาที่ไดรับการรับรองแลวของอนุสัญญานี้ใหแกทุกรัฐ 
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สาระส่าคัญ 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่า่ยีศักดิ์ศรี  
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment : CAT) 
 

 
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ

ลงโทษอ่ืน ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2527  และมีผลบังคับใช้เมื่อ 26 
มิถุนายน 2530  ปัจจุบันมีประเทศลงนามแล้ว จ่านวน 80 ประเทศ และมีประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 154 
ประเทศ (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2556)  
 
การเข้าเป็นภาคีของไทย 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 
2550 และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป  ภายหลังการเข้าเป็นภาคี
ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องจัดท่ารายงานฉบับแรกภายใน 1 ปี เสนอต่อคณะกรรมการประจ่าอนุสัญญาฯ  
ตามมาตรา 19 ที่ระบุในอนุสัญญาฯ  
 
 
การท่าค่าแถลงตีความ (Interpretive Declaration) และข้อสงวน (Reservation) 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) ท่าค่าแถลงตีความ ข้อบทที่  1 เรื่องค่านิยามของค่าว่า “การทรมาน” เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญาของไทยที่ใช้ในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติจ่ากัดความโดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความความหมาย
ของค่าดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

2) ท่าค่าแถลงตีความ ข้อบทที่ 4 เรื่องการก่าหนดให้การทรมานทั้งปวงเป็นความผิดที่ลงโทษ
ได้ตามกฎหมายอาญา และน่าหลักการนี้ไปใช้กับการพยายาม การสมรู้ร่วมคิด และการมีส่วนร่วมในการ
ทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

3) ท่าค่าแถลงตีความ ข้อบทที่ 5  เรื่องให้รัฐภาคีด่าเนินมาตรการต่างๆ ที่อาจจ่าเป็นเพ่ือให้
ตนมีเขตอ่านาจเหนือความผิดที่อ้างถึงตามข้อบทที่ 4 ของอนุสัญญาฯ โดยประเทศไทยตีความว่าเขตอ่านาจ
เหนือความผิดดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
ตั้งข้อสงวนในข้อที่ 30  โดยประเทศไทยไม่รับอ่านาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International 
Court of Justice : ICJ) เป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่จะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณีไป 
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สาระส่าคัญ  
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่่า

ยีศักดิ์ศรี มีบทบัญญัติ  37 ข้อ 
1) วัตถุประสงค์เพ่ือระงับและยับยั้งการกระท่าการทรมานและทารุณกรรมในทุกรูปแบบและ

ทุกสถานการณ์ โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขึ้น เพ่ือดูแลไม่ให้มีการกระท่าการทรมาน
ในรัฐภาคี และให้รัฐภาคีออกมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการต่างๆที่จ่าเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกระท่า
การทรมานในประเทศตน 

2) ก่าหนดให้การทรมานเป็นสิ่งต้องห้าม แม้ว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินภาวะสงคราม หรือ
ปัจจัยคุกคามภายนอกรวมทั้งค่าสั่งการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ไม่เป็นข้อยกเว้นให้มีการทรมานได้  

3) ห้ามการส่งผู้ลี้ภัย และบุคคลอื่นๆกลับประเทศในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน หากมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าเขาผู้นั้นจะต้องถูกส่งกลับไปทรมาน และให้รัฐผู้ส่งน่าข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐผู้ร้องขอ มา
ประกอบการตัดสินใจในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย 

4) ก่าหนดให้รัฐภาคีบัญญัติให้การกระท่าการทรมานเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และมีการลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งให้รัฐภาคีมีเขตอ่านาจศาลในการด่าเนินคดีฐานการทรมาน ทั้งในเรื่องการ
สอบสวนและฟ้องร้องด่าเนินคดี รวมทั้งให้มีการส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีได้ รับการร้องขอ และให้มีความ
ร่วมมือในการสืบคดี ทั้งในกระบวนการทางอาญาและทางแพ่ง 

5) ก่าหนดให้รัฐภาคีมีพันธกรณีในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เพ่ือป้องกันการกระท่าทรมาน และติดตามตรวจสอบการจับกุม คุมขังต่างๆซึ่งเกิดขึ้น
ในเขตอ่านาจ เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท่าทรมานเกิดขึ้น 

6) ก่าหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้ถูกทรมานให้มีสิทธิฟ้องร้องด่าเนินคดี 
โดยรัฐจะต้องเร่งให้มีการสอบสวนและด่าเนินคดีดังกล่าว  และหากพิสูจน์ว่าเป็นความจริง ผู้เสียหายย่อมได้รับ
ค่าชดเชยอย่างเต็มที ่

7) ห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระท่าทรมานและห้ามการกระท่าซึ่งแม้จะไม่ถือว่า
เป็นการทรมาน แต่ถือเป็นการลงโทษอ่ืนๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่่ายีศักดิ์ศรี 

8) บัญญัติในภาค 2 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เป็นองค์กรก่ากับดูแล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระจ่านวน 10 คน 
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ค่าแปลอย่างไม่เป็นทางการ 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี1 
 
 
 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ 
 
 โดยพิจารณาว่า ตามหลักการที่ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับสิทธิที่เท่าเทียมกัน 
และโอนมิได้ของสมาชิกทั้งปวงแห่งครอบครัวมนุษย์ เป็นรากฐานแห่งเสรีภาพความยุติธรรม และสันติภาพใน
โลก 
 
 โดยยอมรับว่าสิทธิเหล่านั้นมาจากศักดิ์ศรีแต่ก่าเนิดของมนุษย์ 
  
 โดยพิจารณาถึงพันธกรณี ของรัฐต่าง ๆ ภายใต้กฎบัตรฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 55 เพ่ือส่งเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามทั่วสากลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวง 
  
 โดยค่านึงถึงข้อ 5 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 7 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งทั้งสองฉบับต่างบัญญัติว่า ต้องมิให้บุคคลใดตกอยู่ภายใต้การทรมานหรือ
การประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี 
 
 โดยค่านึงเช่นกันถึงปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทั้งปวงจากการตกอยู่ภายใต้การทรมาน การ  
ประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ซึ่ งสมัชชาสหประชาชาติได้ตกลงรับ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1975 
 
 โดยปรารถนาที่จะท่าให้การต่อสู้เพ่ือต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นท่ัวโลก 
  

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

ภาค 1 
ข้อ 1 

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค่าว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระท่าใดก็ตามโดยเจตนา
ที่ท่าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือค่าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษ
บุคคลนั้น ส่าหรับการกระท่า ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท่าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท่า หรือเป็นการข่มขู่
ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพ้ืนฐานของการเลือกประ
ติบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระท่าโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดย
ความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งทางการ 

                                                        
1 กองแปล กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 28 กันยายน 2544 
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ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจาก
การลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 
2. ข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อตราสารระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมีบทบัญญัติที่ใช้

บังคับได้ในขอบเขตที่กว้างกว่า 
 
ข้อ 2 
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด่าเนินมาตรการต่าง ๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการอ่ืน ๆ 

ที่มีประสิทธิผลเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท่าการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ่านาจรัฐของตน 
2. ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาด

เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใดที่ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้ างที่มีเหตุผล
ส่าหรับการทรมานได้ 
3. ค่าสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือจากทางการ ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส่าหรับการทรมานได้ 
 

ข้อ 3 
1. รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อ

มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน 
2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรเชื่อเช่นว่าหรือไม่ เจ้าพนักงานผู้มีอ่านาจต้องค่านึงถึง

ข้อพิจารณาทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ต่อเนื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐนั้นอย่าง
ร้ายแรง โดยซึ่งหน้า หรืออย่างกว้างขวางด้วย หากมี 

 
ข้อ 4 
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่าการกระท่าทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน ให้ใช้

หลักการเดียวกันนี้บังคับส่าหรับการพยายามกระท่าการทรมาน และส่าหรับการกระท่าโดยบุคคลใดที่เป็นการ
สมรู้ร่วมคิด หรือการมีส่วนร่วมในการทรมานด้วย 
2. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐท่าให้ความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความ

ร้ายแรงของการกระท่าเหล่านั้น 
 

ข้อ 5 
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด่าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจ่าเป็นเพ่ือให้ตนมีเขตอ่านาจเหนือความผิดที่อ้างถึงใน

ข้อ 4 ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เมื่อความผิดเหล่านั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยู่ภายใต้เขตอ่านาจของตน หรือบนเรือ หรือ 

อากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น  
(ข) เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนชาติของรัฐนั้น 
(ค) เมื่อผู้เสียหายเป็นคนชาติของรัฐนั้น หากรัฐนั้นเห็นเป็นการสมควร 

2. ในท่านองเดียวกัน ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด่าเนินมาตรการเท่าที่จ่าเป็น เพ่ือให้ตนมีเขตอ่านาจเหนือ
ความผิดทั้งปวงเช่นว่า ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในอาณาเขตใดที่อยู่ภายใต้เขตอ่านาจรัฐของตน และรัฐนั้นไม่
ยอมส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามข้อ 8 ให้แก่รัฐที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ 
3. อนุสัญญานี้มิได้ยกเว้นเขตอ่านาจทางอาญาใดที่ใช้ตามกฎหมายภายใน 
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ข้อ 6 
1. เมื่อเป็นที่พอใจ หลังจากการตรวจสอบข้อสนเทศที่ตนมีอยู่แล้วว่า พฤติการณ์แวดล้อมบังคับให้ต้อง

ด่าเนินการเช่นนั้น  รัฐภาคีใดที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท่าความผิดใดที่อ้างถึงในข้อ 4 อยู่ในอาณาเขตของตน 
ต้องน่าตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว้  หรือด่าเนินมาตรการทางกฎหมายอ่ืนที่จะประกันการคงอยู่ของบุคคลนั้น การ
ควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอ่ืนต้องเป็นไปตามที่ บัญญัติไว้ในกฎหมายของรัฐนั้น แต่สามารถควบคุม
ตัวและด่าเนินมาตรการนั้นต่อไปได้เพียงเท่าที่จ่าเป็นที่จะท่าให้การด่าเนินกระบวนการทางอาญาหรือกระบวน
พิจารณาส่าหรับการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนสามารถกระท่าได้ เท่านั้น 
2. รัฐเช่นว่าต้องด่าเนินการไต่สวนเบื้องต้นในด้านข้อเท็จจริงโดยทันที 
3. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค 1 ของข้อนี้ ต้องได้รับความช่วยเหลือในการติดต่อโดยทันทีกับผู้แทนที่

เหมาะสม ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดของรัฐที่ตนเป็นคนชาติ หรือกับผู้แทนของรัฐที่ตนพ่านักอยู่เป็นปกติ หากบุคคลผู้นั้น
เป็นบุคคลไร้สัญชาติ 

4. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งได้น่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปคุมขังไว้ตามข้อนี้  ให้รัฐนั้นแจ้งให้บรรดารัฐที่อ้างถึงใน
ข้อ 5 วรรค 1 ทราบโดยทันที ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลเช่นว่าตกอยู่ภายใต้การคุมขังและเกี่ยวกับพฤติการณ์
แวดล้อมทั้งปวงที่ท่าให้ต้องกักตัวบุคคลนั้นไว้ ให้รัฐซึ่งท่าการไต่สวนเบื้องต้นที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของข้อนี้ 
รายงานผลการไต่สวนของตนให้รัฐดังกล่าวทราบโดยพลันและให้ระบุด้วยว่าตนตั้งใจที่จะใช้เขตอ่านาจนั้น 
หรือไม ่
 
ข้อ 7 

1. ในกรณีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 5 ให้รัฐภาคีซึ่งพบตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท่าความผิดใดที่อ้างถึง
ในข้อ 4 อยู่ในอาณาเขตซึ่งอยู่ภายในเขตอ่านาจรัฐของตน มอบเรื่องให้เจ้าพนักงานผู้มีอ่านาจของตน เพ่ือความ
มุ่งประสงค์ในการฟ้องร้องด่าเนินคดี หากรัฐนั้นไม่ยอมส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 

2. ให้เจ้าพนักงานผู้มีอ่านาจนั้นท่าค่าวินิจฉัยของตนในลักษณะเดียวกันกับในกรณีของความผิดธรรมดาที่
มีลักษณะร้ายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีต่าง ๆ ที่อ้างถึงในข้อ 5 วรรค 2 มาตรฐานทั้งปวงของ
พยานหลักฐานที่จ่าเป็นต้องมีส่าหรับการฟ้องร้องด่าเนินคดีและการพิพากษาว่ามีความผิด ต้องไม่เข้มงวดน้อย
กว่ามาตรฐานทั้งปวงที่ใช้บังคับส่าหรับกรณีต่างๆ ที่อ้างถึงในข้อ 5 วรรค 1 

3. ให้บุคคลใดที่ถูกด่าเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดที่อ้างถึงในข้อ 4 ได้รับการประกันว่าจะได้รับการ
ประติบัติที่เป็นธรรมในทุกขั้นตอนของการด่าเนินคดี 
 
ข้อ 8 
1. ความผิดที่อ้างถึงในข้อ 4 ให้ถือว่ารวมอยู่ในความผิดทั้งปวงที่ส่งตัวบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ใน

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดที่มีอยู่ระหว่างรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะเอาความผิดเช่นว่าเข้าไปอยู่ในสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะท่าขึ้นมาระหว่างกันในอนาคต ในฐานะความผิดต่างๆ ที่ส่งตัวบุคคลเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดนได ้
2. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งก่าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความคงอยู่ของ

สนธิสัญญา ได้รับการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง รัฐภาคีซึ่งมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม
แดนด้วยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิที่จะถือเอาอนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายส่าหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่
เกี่ยวกับความผิดเช่นว่าได้ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายของรัฐที่
ได้รับการร้องขอ 



 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี 

3. รัฐภาคีท้ังปวงซึ่งมิได้ก่าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นกับเงื่อนไขของความคงอยู่ของสนธิสัญญา ต้อง
ยอมรับว่าความผิดเช่นว่าเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ตาม
กฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอ 
4. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคีทั้งปวง ให้ถือเสมือนว่าความผิดเช่นว่า 

มิได้เพียงแต่กระท่า ณ ที่ซึ่งความผิดนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ได้กระท่าในอาณาเขตของรัฐซึ่งมีพันธกรณีที่จะต้อง
ท่าให้ตนมีเขตอ่านาจเหนือการกระท่าความผิดนั้นตามข้อ 5 วรรค 1 ด้วย 

 
ข้อ 9 
1. รัฐภาคีทั้งปวงต้องเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือกันและกันให้มากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ด่าเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดใดที่อ้างถึงในข้อ 4 รวมทั้งการจัดส่งพยานหลักฐานทั้งปวงที่ตนมีอยู่เท่าที่
จ่าเป็นส่าหรับการด่าเนินคดีนั้นให้ด้วย 
2. รัฐภาคีทั้งปวงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามวรรค 1 ของข้อนี้ โดยสอดคล้องกับสนธิสัญญาว่า

ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยู่ระหว่างกัน 
 

ข้อ10 
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องประกันว่า การศึกษาและข้อสนเทศเกี่ยวกับการห้ามการทรมานเข้าไปบรรจุอย่าง

สมบูรณ์ในหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทั้งท่ีเป็นพลเรือนหรือทหาร พนักงานทาง
การแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอ่ืนๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัว การสอบสวน หรือการประติบัติ
ต่อปัจเจกบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจ่าคุก ไม่ว่าจะในรูปแบบใด 
2. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐน่าข้อห้ามนี้เข้าไปบรรจุอยู่ในกฎเกณฑ์หรือค่าสั่งที่ออกมาเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจ

ของบุคคลเช่นว่า 
 
ข้อ 11 

ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐพิจารณาทบทวนอย่างเป็นระบบส่าหรับกฎเกณฑ์ ค่าสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไต่สวน ตลอดจนการจัดระเบียบทั้งปวงส่าหรับการควบคุมและการประติบัติต่อบุคคลที่ตกอยู่ใต้
ภาวะของการจับ การกักขัง และการจ่าคุกไม่ว่าในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยู่ภายใต้เขตอ่านาจของตน 
เพ่ือที่จะป้องกันมิให้เกิดมีกรณีการทรมานใดขึ้น 
 
ข้อ 12 

ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า เจ้าพนักงานผู้มีอ่านาจของตนด่าเนินการสืบสวนโดยพลันและ
ปราศจากความล่าเอียง เมื่อใดก็ตามที่มีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได้ว่า  ได้มีการกระท่าการทรมาน
เกิดข้ึนในอาณาเขตใดที่อยู่ภายใต้เขตใดที่อยู่ภายใต้เขตอ่านาจของตน 
 
ข้อ 13 

ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า ปัจเจกบุคคลที่อ้างว่าตนถูกทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขต
อ่านาจของรัฐนั้น มีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ่านาจของรัฐนั้น และที่จะท่าให้กรณีของตนได้รับการ
พิจารณาตรวจสอบโดยพลัน และโดยปราศจากความล่าเอียงโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ่านาจของรัฐนั้น ให้ด่าเนิน
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ขั้นตอนทั้งปวงเพ่ือประกันว่า ผู้ร้องทุกข์และพยานได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการประทุษร้ายหรือการข่มขู่
ให้หวาดกลัวทั้งปวงอันเป็นผลจากการร้องทุกข์หรือการให้พยานหลักฐานของบุคคลนั้น 

 
ข้อ 14 
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนว่าผู้ถูกท่าร้าย จากการกระท่าการทรมานได้รับการ

ชดใช้ทดแทนและมีสิทธิซึ่งสามารถบังคับคดีได้  ที่จะได้รับสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั้ง
วิถีทางที่จะได้รับการบ่าบัดฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ในกรณีที่ผู้ถูกท่าร้ายเสียชีวิต อันเป็น
ผลจากการกระท่าการทรมาน ให้ผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับสินไหมทดแทน 

2. ไม่มีความใดในข้อนี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิใดของผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นในอันที่จะได้รับสินไหมทดแทน
ซึ่งอาจมีอยู่ตามกฎหมายภายใน 
 
ข้อ 15 

ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า จะยกค่าให้การใดที่พิสูจน์ได้ว่า ได้ให้โดยเป็นผลจากการทรมาน ขึ้นอ้างเป็น
หลักฐานในการด่าเนินคดีใดมิได้ เว้นแต่จะใช้เป็นหลักฐานผูกมัดบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท่าการทรมาน ใน
ฐานะเป็นหลักฐานว่าค่าให้การได้มาโดยวิธีนั้น 
 
ข้อ 16 
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับที่จะป้องกันมิให้มีการกระท่าอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ การประติบัติ หรือ

การลงโทษที่ย่่ายีศักดิ์ศรีที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 เกิดขึ้นในอาณาเขตภายใต้เขตอ่านาจ
รัฐของตน เมื่อการกระท่าเช่นว่าได้กระท่าโดย หรือด้วยการยุยง หรือความยินยอม หรือความรู้เห็นเป็นใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธกรณีทั้งปวงในข้อ 10 
ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 ให้น่ามาใช้บังคับ โดยการใช้แทนที่การกล่าวถึงการทรมาน หรือการกล่าวถึงการ  
ประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่่ายีศักดิ์ศรี 

2. บทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญานี้ ไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหว่างประเทศหรือ
กฎหมายภายใน ที่ห้ามมิให้มีการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี หรือที่
เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการขับไล่ออกนอกประเทศ 
 

ภาค 2 
 

ข้อ 17 
1. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (ซึ่งต่อไปในที่นี้ จะเรียกว่า คณะกรรมการฯ) ซึ่งต้อง

ปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไว้ต่อจากนี้ ให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 10 คน ที่มี
คุณลักษณะทางศีลธรรมสูง และมีความสามารถอันเป็นที่ยอมรับทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเฉพาะตัว ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ต้องได้รับการเลือกตั้งโดยรัฐภาคีทั้งปวง ทั้งนี้ โดยค่านึงถึงการกระจายตาม
หลักภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรมและความเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมของบุคคลบางคนที่มีประสบการณ์ทาง
กฎหมาย 
2. ให้สมาชิกของคณะกรรมการฯ ได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อของบุคคลที่เสนอ

ชื่อขึ้นมาโดยรัฐภาคี   รัฐภาคีแต่ละรัฐสามารถเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนที่เลือกจากคนชาติของตน รัฐภาคีทั้งปวง
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ต้องค่านึงถึงความเป็นประโยชน์ของการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และที่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการต่อต้านการทรมานด้วย 
3. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องกระท่าทุกสองปีในการประชุมรัฐภาคีซึ่งเลขาธิการ

สหประชาชาติจัดประชุม ในการประชุมเหล่านั้น ซึ่งจะต้องมีรัฐภาคีจ่านวนสองในสามจึงจะครบองค์ประชุม 
บุคคลทั้งปวงที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการฯ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และเป็นเสียง
ข้างมากที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนของรัฐทั้งปวงที่เข้าประชุมและออกเสียง 
4. ให้จัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ 

ภายในเวลาอย่างน้อยสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้เลขาธิการสหประชาชาติมีหนังสือถึงรัฐภาคีทั้งปวง 
เชิญชวนให้แจ้งการเสนอชื่อของตนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติต้องจัดท่าบัญชีรายชื่อตามล่าดับ
ตัวอักษรของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อเช่นว่า โดยระบุชื่อรัฐภาคีที่เสนอชื่อบุคคลเหล่านั้นด้วย แล้ว
น่าเสนอต่อรัฐภาคีท้ังปวง 
5. สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ต้องได้รับเลือกตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งวาระละสี่ปี  สมาชิกของคณะ

กรรมการฯ เหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งซ้่าอีกได้ หากได้รับการเสนอชื่อขึ้นใหม่ อย่างไรก็ดี  วาระการด่ารง
ต่าแหน่งของสมาชิกจ่านวนห้าคนที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกต้องสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นก่าหนดเวลาสองปี 
โดยทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่ง ชื่อของสมาชิกจ่านวนห้าคนเหล่านี้ต้องถูกเลือกขึ้นมาโดยการจับฉลาก
ของประธานที่ประชุมตามที่อ้างถึงในวรรค 3 ของข้อนี้ 

6. หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เสียชีวิต หรือลาออก หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในคณะกรรมการฯ ได้อีกต่อไป รัฐภาคีที่เสนอชื่อสมาชิกผู้นั้นต้องแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากคนชาติของรัฐนั้นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่าหรับวาระการด่ารงต่าแหน่งที่เหลือของ
สมาชิกผู้นั้น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีส่วนใหญ่ ความเห็นชอบนั้นให้ถือว่า
ได้รับแล้ว เว้นแต่รัฐภาคีจ่านวนหนึ่งหรือมากกว่าตอบปฏิเสธภายในหกสัปดาห์หลังจากที่ได้รับการแจ้ง โดย
เลขาธิการสหประชาชาติให้ทราบถึงการแต่งตั้งที่ถูกเสนอ 

7. ให้รัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระหว่างที่สมาชิก
เหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (การแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ดูข้อมติของสมัชชาฯ ที่ 47/111 วันที่ 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1992)) 

 
ข้อ 18 
1. ให้คณะกรรมการฯ เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของตนวาระละสองปี เจ้ าหน้าที่เหล่านั้นสามารถได้รับการ

เลือกตั้งซ้่าอีกได้ 
2. ให้คณะกรรมการฯ ออกระเบียบการด่าเนินการของตนเอง ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นอ่ืนแล้ว ให้

บัญญัติว่า 
(ก) ต้องมีสมาชิกหกคนจึงจะครบองค์คณะ 
(ข) ค่าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้กระท่าโดยเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีเข้าประชุม 

3. ให้เลขาธิการสหประชาชาติจัดหาพนักงาน และสิ่งอ่านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ่าเป็นส่าหรับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามอนุสัญญานี้ 
 4. ให้เลขาธิการสหประชาชาติจัดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมครั้งแรกแล้ว 
ให้คณะกรรมการฯ ประชุมกันตามก่าหนดเวลาต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในระเบียบการด่าเนินการของตน 
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 5. ให้รัฐภาคีท้ังปวงรับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดประชุมต่างๆ ของรัฐภาคี
และของคณะกรรมการ รวมทั้งการช่าระเงินคืนให้แก่สหประชาชาติ ส่าหรับ ค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นค่าพนักงานและ
สิ่งอ่านวยความสะดวกต่างๆ ที่สหประชาชาติได้จ่ายไปตามวรรค 3 ของข้อนี้ (การแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ดูข้อมติ
สมัชชาฯ ที่ 47/111 วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1992)) 
 
ข้อ 19 
1. ให้รัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยผ่านเลขาธิการประชาชาติเกี่ยวกับมาตรการ  

ทั้งปวงที่ตนได้ด่าเนินการไป เพ่ือท่าให้ข้อผูกพันต่างๆ ของตนตามอนุสัญญานี้เป็นผลขึ้นมา ภายในเวลาหนึ่งปี
หลังจากการมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญานี้ส่าหรับรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ให้รัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงาน
เพ่ิมเติมทุกๆ สี่ปีเกี่ยวกับมาตรการใหม่ใดที่ได้ด่าเนินการไป และรายงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการฯ อาจร้อง
ขอ  
2. ให้เลขาธิการของสหประชาชาติส่งรายงานเหล่านั้นให้รัฐภาคีทุกรัฐ 
3. รายงานแต่ละฉบับต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นทั่วไป

เกี่ยวกับรายงานนั้นได้ตามที่อาจเห็นสมควร และให้ส่งความเห็นเหล่านั้นไปยังรัฐภาคีที่เกี่ ยวข้อง รัฐภาคีนั้น
สามารถตอบกลับไปยังคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยข้อสังเกตใดตามแต่จะเลือก 

4. คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะวินิจฉัยรวมความคิดเห็นใดที่ตนได้ให้ไว้ตามวรรค 3 ของข้อนี้ 
พร้อมด้วยข้อสังเกตเก่ียวกับความคิดเห็นนั้นที่ได้รับจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจ่าปีที่จัดขึ้นมาตาม
ข้อ 24 หากได้รับการร้องขอโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการฯ สามารถรวมส่าเนาของรายงานที่เสนอตาม
วรรค 1 ของข้อนี้เข้าไว้ด้วยก็ได้ 
 
ข้อ 20 
1. หากคณะกรรมการฯ ได้รับข้อสนเทศที่เชื่อถือได้ ที่ตนเห็นว่ามีสิ่งบ่งชี้อันควรเชื่อได้ว่าก่าลังมีการ

ทรมานอย่างเป็นระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ให้คณะกรรมการฯ เชิญชวนให้รัฐภาคีนั้นให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อสนเทศนั้น และเพ่ือการนี้ ให้ขอให้รัฐนั้นเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อสนเทศที่
เกี่ยวข้องด้วย 
2. โดยค่านึงถึงข้อสังเกตใดที่อาจเสนอโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อสนเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่รัฐภาคี

นั้นมีอยู่ หากวินิจฉัยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจ่าเป็นต้องท่า คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายให้สมาชิกของตนคน
หนึ่งหรือมากกว่าไต่สวนในทางลับ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยด่วน 
3. หากมีการไต่สวนตามวรรค 2 ของข้อนี้ ให้คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง โดย

ความตกลงกับรัฐภาคีนั้นการไต่สวนเช่นว่า อาจรวมถึงการเข้าไปในอาณาเขตของรัฐนั้นด้วย 
4. หลังจากที่ได้ตรวจสอบผลการไต่สวนของสมาชิกหรือสมาชิกอ่ืน ๆ ที่เสนอตามวรรค 2 ของข้อนี้แล้ว 

ให้คณะกรรมการฯ ส่งผลของการไต่สวนเหล่านี้ไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยความคิดเห็นหรือข้อแนะน่า
ที่เห็นเหมาะสม เมื่อค่านึงถึงสถานการณ์นั้น 
5. การด่าเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตามที่อ้างถึงในวรรค 1 ถึง วรรค 4 ของ

ข้อนี้ ให้กระท่าในทางลับ และในทุกขั้นตอนของการด่าเนินกระบวนการพิจารณานั้นให้ขอความร่วมมือจากรัฐ
ภาคี หลังจากท่ีการด่าเนินกระบวนการพิจารณาเช่นว่าสิ้นสุดลงในส่วนที่เกี่ยวกับการไต่สวนที่กระท่าตามวรรค 
2 แล้ว คณะกรรมการฯ สามารถวินิจฉัยหลังจากการหารือกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้รวมเนื้อหาโดยสรุปของผล
การด่าเนินกระบวนการพิจารณานั้นไว้ในรายงานประจ่าปีที่ท่าตามข้อ 24 ได ้
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ข้อ 21 
1. รัฐภาคีของอนุสัญญานี้ รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามข้อนี้เมื่อไรก็ได้ว่าตนยอมรับอ่านาจของ

คณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาค่าร้องเรียนว่ารัฐภาคีใดรัฐหนึ่งอ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม
พันธกรณีต่างๆ ของรัฐนั้นตามอนุสัญญานี้ ค่าร้องเรียนเช่นว่าสามารถรับไว้และได้รับการพิจารณาตาม
กระบวนการที่ก่าหนดไว้ในข้อนี้ได้ เมื่อถูกเสนอขึ้นมาโดยรัฐภาคีท่ีได้ประกาศรับอ่านาจของคณะกรรมการฯ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับตนเองด้วยเท่านั้น  คณะกรรมการฯจะด่าเนินการกับค่าร้องเรียนตามข้อนี้มิได้ หากค่าร้องเรียน
นั้นเกี่ยวกับรัฐภาคีท่ีมิได้ประกาศเช่นว่าให้ด่าเนินการกับค่าร้องเรียนที่ได้รับไว้ตามกระบวนการต่อไปนี้ 

 (ก) หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเห็นว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีนั้นสามารถจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาสู่ความรับทราบของอีกรัฐภาคีนั้นได้  โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ภายในสามเดือนหลังจากที่ได้รับค่าร้องเรียนนั้น รัฐที่ได้รับค่าร้องเรียนต้องส่ง
ค่าอธิบายหรือค่าแถลงอ่ืนเพ่ือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปให้รัฐที่ออกร้องเรียนนั้นทราบ ซึ่ง
ควรจะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการภายในและการเยียวยาที่ได้กระท่าไปแล้ว หรือที่ก่าลัง
ด่าเนินการอยู่ หรือที่มีช่องทางที่จะกระท่าได้ในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมและเกี่ยวข้องมากที่สุด
เท่าท่ีจะท่าได้ 

 (ข) หากเรื่องนี้ไม่ได้รับการปรับให้เป็นที่พอใจของรัฐภาคีทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในหกเดือน
หลังจากรัฐผู้รับได้รับค่าร้องเรียนฉบับแรก รัฐใดรัฐหนึ่งจะมีสิทธิที่จะส่งเรื่องนั้นไปให้
คณะกรรมการฯ โดยการแจ้งถึงคณะกรรมการฯ และรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง 

 (ค) คณะกรรมการฯ จะด่าเนินเรื่องที่ส่งมาให้ตนตามข้อนี้ได้หลังจากที่ทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า
การเยียวยาภายในได้ถูกน่ามาใช้และด่าเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการในเรื่องนี้ตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้ไม่ถือเป็นกฎเกณฑ์หากการใช้
การเยียวยานั้นยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่น่าจะท่าให้เกิดการบรรเทาทุกข์อย่างมี
ประสิทธิผลต่อผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการละเมิดอนุสัญญานี้ 

 (ง) ให้คณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาค่าร้องเรียนทั้งปวงตามข้อนี้ 
 (จ) ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) ให้คณะกรรมการฯ พร้อมที่จะท่าหน้าที่เป็น

สื่อกลางให้มีการเจรจากันส่าหรับรัฐภาคีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการแก้ปัญหาฉันมิตรใน
เรื่องนั้นได้ บนพ้ืนฐานของการเคารพพันธกรณีทั้งปวงที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญานี้ เพ่ือความมุ่ง
ประสงค์นี้ เมื่อเป็นการสมควร คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอม
เฉพาะกิจข้ึนมาได้ 

 (ฉ) ในเรื่องใดท่ีส่งมายังคณะกรรมการฯ ตามข้อนี้ คณะกรรมการฯ สามารถขอให้รัฐภาคีทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องตามท่ีอ้างถึงในอนุวรรค (ข) จัดส่งข้อสนเทศที่เก่ียวข้องให้ได้ 

(ช) รัฐภาคีท้ังปวงที่เก่ียวข้องที่อ้างถึงในอนุวรรค (ข) มีสิทธิที่จะให้มีผู้แทนของตนร่วมอยู่ด้วยเมื่อ
เรื่องนั้นก่าลังได้รับการพิจารณาโดยกรรมการฯ และที่จะแถลงด้วยวาจาและ/หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

(ซ) ภายในสิบสองเดือนหลังจากวันที่ได้รับการแจ้งตามอนุวรรค (ข) ให้คณะกรรมการฯ เสนอ
รายงาน 
(1) หากบรรลุการแก้ปัญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได้ ให้คณะกรรมการฯ จ่ากัดรายงาน

ของตนเพียงค่าแถลงสรุปข้อเท็จจริงและวิธีการแก้ปัญหาที่บรรลุเท่านั้น 
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(2) หากไม่สามารถบรรลุการแก้ปัญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได้ ให้คณะกรรมการฯ จ่ากัด
รายงานของตนเพียงค่าแถลงสรุปข้อเท็จจริง โดยต้องแนบค่าแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และบันทึกค่าแถลงด้วยวาจาของรัฐภาคีท้ังปวงที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานด้วย 

 
ในทุกๆ เรื่อง ให้ส่งรายงานไปให้รัฐภาคีท้ังปวงที่เก่ียวข้อง 
 

2. บทบัญญัติของข้อนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐภาคีของอนุสัญญานี้จ่านวนห้ารัฐได้ท่าการประกาศตาม
วรรค 1 ของข้อนี้แล้ว ให้รัฐภาคีมอบค่าประกาศเช่นว่าให้เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว้  โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติต้องส่งส่าเนาค่าประกาศเหล่านั้นไปให้รัฐภาคีอ่ืนๆ ค่าประกาศนี้สามารถถูกเพิกถอนเมื่อไรก็ได้
โดยการแจ้งให้เลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเช่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาในเรื่องใดซึ่งเป็นเรื่อง  
ที่มีค่าร้องเรียนซึ่งได้ส่งไปแล้วตามข้อนี้  ค่าร้องเรียนเพ่ิมเติมใดที่ท่าโดยรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง จะรับไว้มิได้หลังจาก
ที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้งการเพิกถอนค่าประกาศนั้นแล้ว เว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ท่าการประกาศใหม่
อีก 
 
ข้อ 22 
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามข้อนี้เมื่อไรก็ได้ ว่าตนยอมรับอ่านาจของ

คณะกรรมการฯ ในอันที่จะรับไว้และพิจารณาค่าร้องเรียนทั้งปวงที่มาจากหรือกระท่าในนามของปัจเจกบุคคล  
ที่อยู่ภายใต้อ่านาจของตน ซึ่งอ้างว่าได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญานี้โดย  
รัฐใดรัฐหนึ่ง คณะกรรมการฯ จะรับค่าร้องเรียนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่มิได้ท่าการประกาศเช่นว่า
มิได ้
2. ให้คณะกรรมการฯ ถือว่าค่าร้องเรียนใดที่ไม่ปากฎนามผู้ส่ง หรือที่ตนเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิที่จะยื่นค่า

ร้องเรียนเช่นว่าโดยมิชอบ หรือขัดต่อบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เป็นสิ่งที่จะรับไว้พิจารณามิได้ 
3. ภายใต้บังคับของบทบัญญัติทั้งปวงของวรรค 2 ให้คณะกรรมการฯ น่าค่าร้องเรียนที่มีถึงตนเข้ามาสู่

ความรับทราบของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ที่ได้ท่าการประกาศตามวรรค 1 และซึ่งต้องหาว่าได้ละเมิดบทบัญญัติ
ใดของอนุสัญญานี้ รัฐผู้รับต้องยื่นค่าอธิบายทั้งปวงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือค่าแถลงต่างๆที่จะให้ความกระจ่าง
เกี่ยวกับเรื่องนี้และการเยียวยาที่รัฐนั้นได้กระท่าไปแล้วหากมีต่อคณะกรรมการฯ ภายในหกเดือน 
4. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาค่าร้องเรียนทั้งปวงที่ได้รับตามข้อนี้ โดยอาศัยข้อสนเทศทั้งปวงที่ส่งมาให้

ตนโดยหรือในนามของปัจเจกบุคคลและโดยรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
5. คณะกรรมการฯ ต้องไม่พิจารณาบรรดาค่าร้องเรียนใดจากปัจเจกบุคคลตามข้อนี้ เว้นแต่จะแน่ใจแล้ว

ว่า 
 (ก) เรื่องเดียวกันนี้มิได้ถูกตรวจสอบ หรือก่าลังอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามกระบวนพิจารณา

ของการสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอ่ืนอยู่ 
 (ข) ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ใช้การเยียวยาภายในทั้งหมดที่มีอยู่จนถึงที่สุดแล้ว สิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็น

กฎเกณฑ์หากการใช้การเยียวยาเหล่านั้นยืดเยื้อออกไปนาน โดยไม่สมเหตุสมผล หรือไม่น่าจะท่าให้เกิดการ
บรรเทาทุกข์อย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการละเมิดอนุสัญญานี้ 
6. ให้คณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาค่าร้องเรียนทั้งปวงตามข้อนี้ 
7. ให้คณะกรรมการฯ ส่งข้อคิดเห็นทั้งปวงของตนไปให้รัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้องและปัจเจกบุคคลนั้น 



 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี 

8. บทบัญญัติของข้อนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ จ่านวนห้ารัฐได้ท่าการประกาศตาม
วรรค 1 ของข้อนี้แล้ว ให้รัฐภาคีมอบค่าประกาศทั้งปวงเหล่านั้นให้เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว้ โดย
เลขาธิการฯ ต้องส่งส่าเนาค่าประกาศเหล่านั้นไปให้รัฐภาคีอ่ืนๆ ค่าประกาศนี้สามารถถูกเพิกถอนเมื่อไรก็ได้ 
โดยการแจ้งให้เลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเช่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาในเรื่องใดซึ่งเป็นเรื่องที่
มีค่าร้องเรียนที่ได้ส่งต่อออกไปตามข้อนี้แล้ว ค่าร้องเรียนเพ่ิมเติมใดที่ท่าโดยหรือในนามของปัจเจกบุคคลใดจะ
รับไว้หลังจากที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้งการเพิกถอนค่าประกาศนั้นแล้วมิได้ เว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้
ท่าการประกาศใหม่อีก 
 
ข้อ 23 
 สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯและของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจที่อาจถูกแต่งตั้งขึ้น
ตามข้อ 21 วรรค 1 (จ) มีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอ่านวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งปฏิบัติภารกิจให้สหประชาชาติ ตามที่ก่าหนดไว้ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันของสหประชาชาติ 

 
ข้อ 24 
 ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานประจ่าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของตนภายใต้อนุสัญญานี้ต่อรัฐภาคีท้ังปวงและ
สมัชชาสหประชาชาติ 
 

ภาค 3 
  
ข้อ 25 
1. อนุสัญญานี้เปิดให้รัฐทุกรัฐลงนามได้ 
2. อนุสัญญานี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการให้สัตยาบัน สัตยาบันสารทั้งปวงต้องมอบให้เลขาธิการ

สหประชาชาติเก็บรักษาไว้ 
 
ข้อ 26 

 อนุสัญญานี้เปิดให้รัฐทุกรัฐภาคยานุวัติได้ การภาคยานุวัติให้กระท่าโดยการมอบภาคยานุวัติสารต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติ 

 
ข้อ 27 
1. อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร

ฉบับที่ยี่สิบต่อเลขาธิการประชาชาติ 
2. ส่าหรับรัฐแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญานี้หลังจากท่ีมีการ

มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบแล้ว อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบหลังจาก
วันมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น 
 
 
 



 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี 

ข้อ 28 
1. รัฐแต่ละรัฐสามารถท่ีจะประกาศในขณะที่ลงนามหรือให้สัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติการเข้า

เป็นภาคี ว่าตนไม่รับอ่านาจของคณะกรรมการฯ ที่บัญญัติไว้ในข้อ 20 
2. รัฐภาคีใดที่ได้ตั้งข้อสงวนตามวรรค 1 ของข้อนี้มีสิทธิทีจ่ะเพิกถอนข้อสงวนนี้เมื่อไรก็ได้โดยการแจ้งต่อ

เลขาธิการสหประชาชาติ 
 
ข้อ 29 
1. รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้รัฐใดสามารถที่จะเสนอข้อแก้ไขเพ่ิมเติมและยื่นข้อเสนอนั้นต่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ ในทันทีที่ได้รับข้อเสนอเช่นว่า เลขาธิการสหประชาชาติต้องส่งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้รับการเสนอ
นั้นให้แก่รัฐภาคีทั้งปวงพร้อมกับค่าร้องขอให้รัฐภาคีเหล่านั้นแจ้งให้ตนทราบว่ารัฐภาคีเหล่านั้นสนับสนุนให้มี
การประชุมรัฐภาคีท้ังปวงเพ่ือพิจารณาและออกเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ภายใน
สี่เดือนนับจากวันที่แจ้งข้อเสนอเช่นว่า ปรากฏว่า อย่างน้อยหนึ่งในสามของรัฐภาคีทั้งปวงสนับสนุนให้มีการ
ประชุมเช่นว่า ให้เลขาธิการฯ จัดประชุมภายใต้ความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ ให้เลขาธิการฯ ส่งแก้ไข
เพ่ิมเติมใดที่ได้รับการลงมติตกลงรับโดยคะแนนเสียงข้างมากรัฐภาคีท้ังปวงที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงไปให้
รัฐภาคีท้ังปวง เพื่อการให้การยอมรับ 
2. ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้รับการลงมติตกลงรับตามวรรค 1 ของข้อนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อสองในสาม

ของรัฐภาคีทั้งปวงแห่งอนุสัญญานี้ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติว่ารัฐภาคีเหล่านั้ นได้ให้การยอมรับข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของรัฐเหล่านั้นแล้ว 
3. เมื่อข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แล้ว ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีทั้งปวงที่ได้

ยอมรับข้อแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ส่วนรัฐภาคีอ่ืนยังคงถูกผูกพัน โดยบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และข้อแก้ไขเพ่ิมเติม
อ่ืนใดก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีเหล่านั้นได้ตกลงรับไว้แล้ว 

 
ข้อ 30 

1. ข้อพิพาทใดระหว่างรัฐภาคีสองรัฐหรือกว่านั้นขึ้นไปที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บังคับของ
อนุสัญญานี้ ที่ไม่สามารถระงับได้โดยการเจรจา ต้องมอบให้อนุสัญญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามค่าร้องขอ
ของรัฐภาคีคู่พิพาทรัฐใดรัฐหนึ่ง หากภายในหกเดือนนับจากวันที่มีการร้องขอให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการจัดให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
คู่ พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะส่งข้อพิพาทนั้นไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามค่าร้องขอ  
ตามธรรมนูญของศาลฯ 

2. รัฐแต่ละรัฐสามารถท่ีจะประกาศในขณะที่ลงนามหรือให้สัตยาบันอนุสัญญานี้ หรือภาคยานุวัติการเข้า
เป็นภาคี ว่าตนไม่ถือว่าตนถูกผูกพันโดยวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐภาคีอ่ืนๆ จะไม่ถูกผูกพันโดยวรรค 1 ของข้อนี้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีท่ีได้ตั้งข้อสงวนเช่นว่าไว้ 

3. รัฐภาคีใดที่ได้ตั้งข้อสงวนตามวรรค 2 ของข้อนี้ไว้  มีสิทธิที่จะเพิกถอนข้อสงวนนี้เมื่อไรก็ได้ โดยการ
แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 
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ข้อ 31 
1. รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถท่ีจะบอกเลิกอนุสัญญานี้ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ การบอกเลิกจะมีผลหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งเช่นว่าแล้วหนึ่งปี 
2. การบอกเลิกเช่นว่าจะไม่มีผลเป็นการปล่อยรัฐภาคีให้พ้นจากพันธกรณีของตนตามอนุสัญญานี้ ในส่วน

ที่เกี่ยวกับการกระท่าหรือการละเว้นกระท่าการใดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การบอกเลิกนั้นมีผล หรือการบอกเลิกนั้น
จะไม่กระทบแต่อย่างใดต่อการพิจารณาที่ยังด่าเนินอยู่ต่อไปในเรื่องใดที่ได้เริ่มการพิจารณาไปแล้วก่อนที่วันที่
การบอกเลิกจะมีผล 
3. หลังจากวันที่จะบอกเลิกของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเริ่มมีผลแล้ว คณะกรรมการฯ ต้องไม่เริ่มการพิจารณา

เรื่องใหม่ใดที่เก่ียวกับรัฐนั้น 
 

ข้อ32 
ให้เลขาธิการสหประชาชาติต้องให้รัฐภาคีท้ังปวงของสหประชาชาติและรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามในอนุสัญญานี้

หรือที่ได้ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีทราบเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
(ก) การลงนาม การให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติทั้งปวงตามข้อ 25 และ ข้อ 26 
(ข) วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญานี้ตามข้อ 27 และวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อแก้ไข

เพ่ิมเติมใดตามข้อ 29 
(ค) การบอกเลิกท้ังปวงตามข้อ 31 

 
ข้อ 33 

1. ต้นฉบับของอนุสัญญานี้ ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย 
และภาษาสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน ต้องมอบให้เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว้ 

 
2. เลขาธิการสหประชาชาติต้องส่งส่าเนาที่ได้รับการรับรองแล้วของอนุสัญญานี้ให้แก่ทุกรัฐ 

 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คนเขาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไว โดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิติ
บัญญตัิแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๒) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
“พาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจนํา

บุคคลจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง 
“เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผู

ครอบครอง หรือตัวแทนผูครอบครองพาหนะ แลวแตกรณ ี
“ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุม

พาหนะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๔๕/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คนประจําพาหนะ” หมายความวา ผูซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําหรือทํางาน
ประจําพาหนะ และเพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่ง
ขับขี่พาหนะโดยไมมีคนประจําพาหนะ 

“คนโดยสาร” หมายความวา ผูซึ่งเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใด ๆ 
นอกจากผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 

“คนเขาเมือง” หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
“แพทยตรวจคนเขาเมือง” หมายความวา แพทยซึ่งอธิบดีแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“เจาบาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของผู

เชา หรือในฐานะอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“เคหสถาน” หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือนโรง เรือ หรือแพซ่ึง

คนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้ัวลอม
หรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

“โรงแรม” หมายความวา บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งข้ึนเพื่อรับสินจางสําหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักช่ัวคราว ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

“ผูจัดการโรงแรม” หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการ
และคาใชจายอื่น ๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศอธิบดีกรมตํารวจ 
อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ 
และผูบังคับบัญชากองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ 

วรรคหนึ่ง 
(๒) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
(๓) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ 

วรรคหนึ่ง 
(๔) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถ่ินที่อยู

ในราชอาณาจักร เง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเง่ือนไขอื่นตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
(๕) กําหนดหลักเกณฑการขอมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามา

ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
(๖) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๓ วรรค

หนึ่ง และกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง 

(๗) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนตางดาว
ซึ่งไดย่ืนคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

(๘) ส่ังระงับการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม 
(๙) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยูใน

ราชอาณาจักรตอไปตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
(๑๐) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 

๕๓ 
(๑๑) ใหคําปรึกษาคําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการวางระเบียบ

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ประจําดานหรือพนักงานอื่น เพ่ือรักษาความ
มั่นคงของชาติ หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องเก่ียวกับคนเขาเมืองตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ให

กรรมการและเลขานุการเสนอเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตอประธานกรรมการ
หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซึ่ง
ที่ประชุมมอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุม
ตามความรีบดวนของเรื่องตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงาน

เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได 
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

เรียกเปนหนังสือใหบุคคลที่เก่ียวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได 

 
หมวด ๒ 

การเขาและออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๑  บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดิน

ทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่และตาม
กําหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามา

ในราชอาณาจักร 
(๑) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยัง

สมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางเชนวานั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การตรวจลงตราตาม (๑) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง๒ 
(๒) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๒ มาตรา ๑๒ (๑) วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เขามาเพ่ือมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพื่อรับจางทํางานดวยกําลังกาย 
โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพื่อทํางานอื่นอันเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

(๔) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตาม

วิชาการแพทยเพ่ือปองกันโรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวานั้น 

(๖) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๗) มีพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุราย
ใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

(๘) มีพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาเขามาเพื่อการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก
การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๙) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔ 
(๑๐) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ 
(๑๑) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการ

อยูอาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาที่สงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนใหเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อปองกัน
โรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง 

 
มาตรา ๑๓  คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 
(๑) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซ่ึงเพียงแต

แวะเขามายังทา สถานี หรือทองที่ ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือ

สําคัญตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหถือไวก็ได 
(๒) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขาม

พรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผาน
อาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหง
ประเทศนั้น ๆ และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรมี

เงินติดตัว หรือมีประกันหรือจะยกเวนภายใตเง่ือนไขใด ๆ ก็ได ทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ประกาศตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเด็กอายุต่ํากวาสิบสองป 
 
มาตรา ๑๕  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาที่อยูในฐานะ

ดังตอไปนี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติการตามหนาที่ของคนตางดาวตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากการปฏิบัติหรือการตองหามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ 
(๕) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

(๑) บุคคลในคณะผูแทนทางทูตซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ใน
ราชอาณาจักรหรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น 

(๒) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามา
ปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น 

(๓) บุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามา
ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร 

(๔) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือรัฐบาลไทยตาม
ความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

(๕) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศที่มีกฎหมาย
คุมครองการดําเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และ
รวมถึงพนักงานหรือผูเช่ียวชาญหรือบุคคลอื่นซึ่งองคการหรือทบวงการเชนวานั้นแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือองคการหรือทบวงการดังกลาว หรือ
เพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวงการระหวางประเทศนั้น 

(๖) คูสมรส หรือบุตร ซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของ
บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) (๗) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมา
ทํางานประจําเปนปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกัน
กับบุคคลซึ่งมีตําแหนงทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือกับ
องคการหรือทบวงการระหวางประเทศ 

ในกรณีตาม (๑) (๒) (๖) หรือ (๗) ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ
และหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนวาบุคคล
ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรนั้นเปนผูไดรับยกเวนตามมาตรานี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีพฤติการณซึ่งรัฐมนตรีเห็นวา เพ่ือประโยชนแกประเทศ
หรือเพ่ือความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม
สมควรอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไม
อนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นหรือจําพวกนั้นเขามาในราชอาณาจักรได 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะ

อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ หรือจะ
ยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๘  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตองย่ืน

รายการตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ของ
ดานตรวจคนเขาเมืองประจําเสนทางนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรหรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้น ไปพักอาศัย
อยู ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยใหคํารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือรับทราบคําส่ังตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนดก็ได หรือถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้ง
ประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวผูนั้นไว ณ สถานที่ใดตามที่เห็น
เหมาะสมเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจาที่มีอํานาจเรียกบุคคลซึ่ง
มีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของบุคคลนั้นอาจเปนประโยชนแกกรณีที่สงสัยใหมาสาบานหรือ
ปฏิญาณตนและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ได 

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุใน
มาตรา ๑๒ (๘) หรือมีสวนเกี่ยวของกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพื่อการเชนวานั้น 
พนักงานเจาที่อาจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดช่ัวคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงาน
ตน และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาที่ หรือจะส่ังใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจา 

พนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่ผูนั้นอาศัยอยู ตามระยะเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนดก็ไดแตระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหางกันไมนอยกวา
เจ็ดวันตอครั้ง 

 
มาตรา ๒๐  ในการที่พนักงานเจาหนาที่กักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา ๑๙ 

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี แต
หามมิใหกักตัวไวเกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกกักตัวมาถึงที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได แตมิใหเกินเจ็ดวันและใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกเหตุจําเปนที่ตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองกักตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไวตอไปอีกได และ
ศาลอาจสั่งใหมีอํานาจกักตัวไวเทาที่จําเปนครั้งละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งให
ปลอยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได 

 
มาตรา ๒๑  คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 

ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏ
ตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรือเขามาโดยไมมีพาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะ

ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ เขาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําส่ังเปนหนังสือ ถาคนตาง
ดาวผูนั้นไมพอใจในคําส่ัง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ 
(๑๐) หามมิใหอุทธรณคําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด แตถารัฐมนตรีมิไดมีคําส่ังภายในเจ็ดวันนับ
แตวันยื่นอุทธรณ ใหถือวารัฐทนตรีมีคําส่ังวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 

การอุทธรณ ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีได
ทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รอการสงตัวคนตางดาวผู
นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําส่ังของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 

ในระหวางดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ หรือระหวางรอฟงคําส่ัง
ของรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหนํามาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมิใหนํามาตรา 
๒๐ มาใชบังคับดวย 

 
หมวด ๓ 
พาหนะ 

   
 

มาตรา ๒๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทาสถานี หรือทองที่และ
ตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไป

นอกราชอาณาจักร หรือพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่พาหนะนั้นไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของ
รัฐบาลตางประเทศที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแลว 

 
มาตรา ๒๕  พาหนะใดที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองแจงกําหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขต
ทาสถานี หรือทองที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคน
เขาเมืองซึ่งควบคุมเขตทา สถานี หรือทองที่นั้น ภายในกําหนดเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ประกาศ
ไว 

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะไปแจงดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิ
ชักชา 

การแจงตามความในมาตรานี้ ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติ
หรือใหปฏิบัติภายใตเง่ือนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได 

 
มาตรา ๒๖  พาหนะใดที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองย่ืนรายการตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจ
ของพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่และภายใตเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ

ที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มิใหคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว 

ดวยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เวนแต
กรณีที่ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลนั้นออกไปจากพาหนะ
เพ่ือไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๕  ในฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได 

ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํา
มาตรา ๒๙ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ให
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

(๒) ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะรวมทั้งผูควบคุมพาหนะตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาที่อธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่ประกาศกําหนด 

(๓) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซึ่งนํา
พาหนะมาจากหรือไปยังชายแดนที่เปนทางตอเนื่องกับประเทศอื่นและรับคนโดยสารซึ่งเขามาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปสงที่ชายแดนเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะท่ี
เก่ียวกับคนโดยสารซึ่งเดินทางเขามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักรเทานั้น 

 
มาตรา ๒๘  ในระหวางที่ยังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพิ่มหรือลด หรือเปล่ียน

คนประจําพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจําพาหนะดังกลาว
ผูใดจะไมกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ใหเจาของพาหนะหรือในกรณีที่ไมมีเจาของพาหนะอยูใน
ราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คนประจําพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหนึ่งและคนประจํา
พาหนะนั้นเปนคนตางดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ แลวแตกรณี นําบุคคลผูนั้นไป
มอบแกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 

ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะ แลวแตกรณี ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบคนตางดาวผูใดมีลักษณะตองหามมิ

ใหเขามาในราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาใน
ราชอาณาจักร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการ
ควบคุมคนตางดาวผูนั้นไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานที่ใด เพ่ือพนักงานเจาหนาที่จะได
ควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสงตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะหรือผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมคน
ตางดาวผูนั้นไว ถาไมสามารถจะขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจได
ทันทวงที ใหมีอํานาจจับคนตางดาวผูนั้นไดเอง แลวสงตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นรีบจัดสงตัวไปยังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามมาตรานี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนําพาหนะ
ไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จําเปนเพื่อการตรวจ 

การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระทําโดยใชสัญญาณหรือวิธีอ่ืนใดอันเปนที่เขาใจกันก็
ได 

 
มาตรา ๓๑  พาหนะใดที่เขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาที่พาหนะนั้นผานเขา

มาในราชอาณาจักรแลวจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจเสร็จ หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับพาหนะนั้น ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบหรือเขาไป
ในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพ่ือการตรวจ ทั้งนี้เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํา
การตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๒  พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางที่พนักงาน

เจาหนาที่ทําการตรวจหรือหลังจากที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจแลว แตพาหนะนั้นยังอยูใน
ราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับพาหนะนั้น ข้ึนไปบนพาหนะ
หรือนําพาหนะอื่นเขาเทียบ ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพ่ือการ
ตรวจในระหวางผูซึ่งจะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดข้ึนไปบนพาหนะดวย 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทํา
การตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลา

ราชการหรือตองไปทําการตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตามาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง หรือตองไปนอกสถานที่ทําการเพื่อควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพื่อตรวจพาหนะอัน
มิใชความผิดของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นเสียเงินคาทําการ
และคาใชจายอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
   

 
มาตรา ๓๔  คนตางดาวซึ่งจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดจะตอง

เขามาเพื่อการดังตอไปนี ้
(๑) การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล 
(๒) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 
(๓) การทองเที่ยว 
(๔) การเลนกีฬา 
(๕) ธุรกิจ 
(๖) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวของ 
(๗) การลงทุนหรือการอื่นที่เก่ียวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุน 
(๘) การเดินทางผานราชอาณาจักร 
(๙) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะที่เขามายังทาสถานี หรือ

ทองที่ในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) การศึกษาหรือดูงาน 
(๑๑) การปฏิบัติหนาที่ส่ือมวลชน 
(๑๒) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่

เก่ียวของ 
(๑๓) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือ

สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
(๑๔) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเช่ียวชาญ 
(๑๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา 

๓๔ อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใต
เง่ือนไขใด ๆ ก็ได 

ระยะเวลาที่จะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกําหนดดังนี ้
(๑) ไมเกินสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) (๘) และ (๙) 
(๒) ไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) 
(๓) ไมเกินหนึ่งป สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔  (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 

(๑๔) และ (๑๕) 
(๔) ไมเกินสองป สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๖) 
(๕) ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีตาม มาตรา ๓๔ (๑) 

และ (๒) 
(๖) ตามกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา

เห็นสมควรสําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๗) 
ในกรณีที่คนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่

กําหนดใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปไดครั้งละไมเกิน
หนึ่งปและเมื่อไดอนุญาตแลวใหรายงานตอคณะกรรมการเพื่อทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็ด
วันนับแตวันอนุญาต 

การขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปแตละคร้ังใหคนตาง
ดาวยื่นคําขอตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในระหวางรอฟงคําส่ัง
ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๓๖  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากมีพฤติการณที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักร  ใหอธิบดีหรือ
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ไดอนุญาตไวนั้นได ไมวาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายเปนผูอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซึ่งถูกเพิกถอนการ
อนุญาตอาจยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการได คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด แตในกรณีที่
คณะกรรมการมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาต คําส่ังของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามวรรคสอง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําส่ังของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตาง
ดาว ในกรณีที่ไมอาจสงหนังสือเชนวานี้แกคนตางดาวได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดปดไว ณ ที่พัก
ของคนตางดาวที่ไดแจงแกพนักงานเจาหนาที่ไวครบกําหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ใหถือวาคนตางดาวผู
นั้นไดรับทราบคําส่ังแลว 

 
มาตรา ๓๗  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

ตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น 

(๒) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผล
สมควรไมสามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงการเปลี่ยนที่พักอาศัยตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย 

(๓) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูนั้นพักอาศัย
ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยูตาง
ทองที่กับสถานีตํารวจทองที่เดิมคนตางดาวผูนั้นตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจ
ทองที่ที่ไปพักอาศัยใหมภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย 

(๔) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ใหคนตางดาว
ผูนั้นแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึง 

(๕) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชาเมื่อครบระยะ
เกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขา
เมืองตั้งอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นก็ได 

ความใน (๓) และ (๔) จะมิใหใชบังคับแกกรณีใดตามมาตรา ๓๔ โดยเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 

การแจงตามมาตรานี้ คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรม

ซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองที่ที่บาน เคหสถาน หรือ
โรงแรมนั้นตั้งอยูภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองที่ใดไมมีที่ทํา
การตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่นั้น 

ในกรณีที่บาน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง
ตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง 

การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๙  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวดังกลาวเปนอันสิ้นสุด แตถากอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรไดอีก และคนตางดาวนั้นไดกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมเปนผูตองหามตามมาตรา ๑๒ ถาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาที่ยังเหลืออยูนั้น 

การขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวยื่นคําขอตาม
แบบและเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ 

การเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งจะมี
ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกินประเทศละหนึ่งรอยคนตอป และสําหรับคนไร
สัญชาติมิใหเกินหาสิบคนตอป 

เพ่ือประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศ
หนึ่งรวมกันหรือแตละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองใหถือเปนประเทศหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๑  คนตางดาวจะเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรมิได เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการและดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ภายในจํานวนที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔๐ และไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ แลว 

เพ่ือใหการเขามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประเทศใหมากที่สุด ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอ
เขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยคํานึงถึงรายได สินทรัพย ความรู ความสามารถในดาน
วิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนตางดาวดังกลาวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เง่ือนไขเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ หรือเง่ือนไขอื่นตามความเหมาะสม เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
พิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอ
ภายหลังไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจที่จะกําหนด
หลักเกณฑใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 
๓๔ อาจยื่นคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรได 

คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร จะมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ตอเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดย่ืน
รายการและผานการตรวจ อนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และไมเปนผู
ตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ และไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ แลว ใน
ระหวางขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลดังตอไปนี้ไมอยูภายใตบังคับของประกาศกําหนดจํานวนคน

ตางดาว ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ 
(๑) คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๑ 
(๒) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรส

กับคนตางดาว 
(๓) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิง

นั้นจะสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม 
(๔) บุตรของบิดามารดาซึ่งเปนคนตางดาวที่เกิดในระหวางเวลาที่มารดาออกไป

นอกราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเขามาอีกตาม
มาตรา ๔๘ เมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรพรอมกับบิดาหรือมารดา ซึ่งกลับเขามาอีกภายใน
เวลาทีกําหนดตามหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร และบุตรนั้นอายุยังไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๓  คนตางดาวที่นําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักร

เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคน
ตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจํานวนคนตางดาวที่รัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา ๔๐ ก็ได แตในปหนึ่ง ๆ จะเกินรอยละหาของจํานวนดังกลาวมิได 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน คน
ตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งตองแสดงฐานะการเงิน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป  ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ถาปรากฏ

วา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมาย หรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๒) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (๒) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือ
บุตรของบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได 

 
มาตรา ๔๕  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

หากประสงคจะมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ทํา
การตรวจคนเขาเมืองในทองที่ที่ตนอยู ในกรณีที่ทองที่นั้นไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมือง ใหย่ืนคํา
ขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลเคียงเม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกิน
จํานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ หรือจํานวนตามมาตรา ๔๓ แลวแตกรณีหรือเปนบุคคล
ตามมาตรา ๔๒ และไมเปนผูตองหามตามมาตรา ๔๔ แลว จะอนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่
อยูในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได 

คนตางดาวซึ่งไดย่ืนคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหวางการพิจารณา คนตาง
ดาวผูนั้นอาจยื่นคําขอ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันนั้น เพ่ืออยูในราชอาณาจักรตอไป
จนถึงวันไดรับทราบผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจอนุญาตได การอนุญาตนี้ คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายจะกําหนดเงื่อนไขประการใดก็ได 

การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคัญ

ถ่ินที่อยูตามมาตรา ๔๑ หรืออยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง คนตางดาวผูนั้นเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา
หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด เวนแตกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูนั้นไดกลับเขา
มาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปได
ตามที่ไดรับการผอนผัน 

 
มาตรา ๔๗  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรจะตอง

ขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน 
ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คนตางดาวอายุต่ํ ากวา สิบสองปได รับอนุญาตใหมี ถ่ินที่อ ยู ใน
ราชอาณาจักร ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูในนามของคนตาง
ดาวผูนั้น ในการนี้อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะออกใบสําคัญถิ่นที่อยูให
ตางหากหรือรวมกันกับผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได 

ถาไมขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่ง
ระงับการอนุญาตใหมี ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนนี้การผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด 

ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘  ใบสําคัญถิ่นที่อยูใหใชไดตลอดไป แตถาผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูได

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใบสําคัญถิ่นที่อยูนั้นเปนอันใชไมไดตอไปเวนแตกอนที่จะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูไดนําใบสําคัญถิ่นที่อยูไปใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ ในกรณี
เชนนี้ หากคนตางดาวผูนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่
ทําหลักฐานให และไมเปนผูที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๔๔ ใหใบสําคัญถิ่นที่
อยูนั้นคงใชไดตอไป 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในสวนที่เก่ียวกับการตรวจลงตรา 
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ 

(๔) มิใหนํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๔๙  ใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ใชไมไดตามมาตรา ๔๘ ใหผูถือหรือผูครอบครอง

สงคืนตอพนักงานเจาหนาที่ใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอ
พนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๕๐  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงค

จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) นําใบสําคัญถิ่นที่อยูมาใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังทําหลักฐานการแจง

ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในกรณีที่ไมมีใบสําคัญถิ่นที่อยูเพราะเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยู

ในราชอาณาจักรกอนมีบทบัญญัติที่ใหคนตางดาวนั้นตองขอใบสําคัญถิ่นที่อยู ใหมาขอรับ
ใบสําคัญถิ่นที่อยูจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน แลวปฏิบัติตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ใบสําคัญถิ่นที่อยูไมมีที่วางที่จะสลักหลังตาม (๑) ผูถือใบสําคัญ
ถ่ินที่อยูจะตองขอเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๒ เสียกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกใหมีอายุหนึ่งปนับ
แตวันที่พนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานใหและภายในกําหนดหนึ่งปนั้น ผูถือใบสําคัญถิ่นที่อยูจะ
ออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามากี่ครั้งก็ได 

การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีกและการออก
ใบสําคัญถิ่นที่อยูตาม (๒) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐาน

การแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก แตมิไดกลับเขามาภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๘ หาก
ประสงคจะกลับเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามเดิม ใหย่ืนคําขอตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาตเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวผูนั้นมีเหตผุล
และขอแกตัวอันสมควร ทั้งไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ จะอนุญาต
ใหคนตางดาวผูนั้นมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ไดแตตอง
ขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหม ในระหวางการขออนุญาตใหนํามาตรา ๔๕ วรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในสวนที่เก่ียวกับการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ (๙) มิให
นํามาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่ง 

ผูขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยูใหมตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๒  เอกสารที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ของผูใดสูญหายหรือชํารุด

และผูนั้นประสงคจะไดใบแทน หรือกรณีขอเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๐ (๓) เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนเปนที่พอใจแลว ใหออกใบแทนหรือเปล่ียนใบสําคัญถิ่นที่อยูให โดยผู
ขอตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๖ 

การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๕๓  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏ

วาเปนบุคคลซึ่งมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๒ (๗) หรือ (๘) หรือเปนบุคคลตาม
มาตรา ๑๒ (๑๐) หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ หรือเปนผูไดรับโทษตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔
ใหอธิบดีเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ิน
ที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังเพิกถอนการอนุญาตตอไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔  คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
หรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได 

ถามีกรณีตองสอบสวนเพ่ือสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีคําส่ังใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลวใน
ระหวางรอการสงกลับ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ที่ใด โดยคนตาง
ดาวผูนั้นตองมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยตองมีประกัน หรือ
มีทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวผูนั้นไว ณ สถานที่ใด
เปนเวลานานเทาใดตามความจําเปนก็ได คาใชจายในการกักตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกคนตางดาวซึ่งเขามาอยูในราชอาณาจักร
กอนวันที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๕๕   การส งคนต า งด า วกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม

พระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแต
พนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาเห็นสมควร 

คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะที่นําเขามานั้นเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ให
ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียก
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกัน
ตามแตจะเลือก แตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียคาใชจาย
ของตนเองพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มีการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวตามมาตรา 

๑๒ (๑) และคนตางดาวไดแสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใชเดินทางอยางใดอยางหนึ่งของเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอื่นใด ตอพนักงานเจาหนาที่ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาว
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว แลวแตกรณี มิใหยกเลิก คืนหรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว ทั้งนี้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไมก็ได 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยการติดคําส่ังไวกับหรือประทับขอความคําส่ัง
ลงไวบนตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดส่ังการแลว ถามีการ
ยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในตั๋วเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากที่
พนักงานเจาที่ไดส่ังการไวโดยมิไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ การนั้นยอมไมสามารถ
ใชอางกับพนักงานเจาหนาที่ได และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน แลวแตกรณี ใหกระทําการตามขอผูกพันเดิมในตั๋ว 
เอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือประโยชนในการสงคนตางดาวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดอางวาเปนคนมีสัญชาติ
ไทย ถาไมปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจาหนาที่จะเชื่อถือไดวาเปนคนมีสัญชาติไทย ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนคนตางดาวจนกวาผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย 

การพิสูจนตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากผูนั้นไมพอใจคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่จะรอง
ขอตอศาลใหพิจารณาก็ได 

ในกรณีที่มีการรองขอตอศาล เมื่อไดรับคํารองขอแลว ใหศาลแจงตอพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะโตแยงคัดคานได 

 
มาตรา ๕๘  คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตอง

ตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือไมมีใบสําคัญถิ่นที่อยูตามพระราชบัญญัตินี้และท้ังไมมีใบสําคัญ
ประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนั้นเขา
มาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาที่

ทําการจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก
หมายจับ หรือหมายคน หรือจับ คน หรือควบคุม และใหมีอํานาจสอบสวนคดีความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา  ๖๐   ในเขตทองที่ ใด  รัฐมนตรี เ ห็นเปนการสมควรที่ จะยกเวน

คาธรรมเนียมอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๑  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
พันบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวย

ประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายใน
พาหนะนั้นมีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอน
วาเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้นไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลว 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดรูวาคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้ ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ๆ เพ่ือใหคนตางดาวนั้นพน
จากการจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้เขาพัก
อาศัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร
สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๖๕  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 

(๑) วรรคหนึ่ง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๗ (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๘  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๙  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะที่มิไดนําไปมอบนั้นคนละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๐  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๒ (๑) เขามาในราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะนั้น ตองระวางโทษ
ปรับเรียงรายตัวคนตางดาวคนละไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๑  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม
เกินหาหมื่นบาท 

ถาการไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุให
คนตางดาวหลบหนี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๒  คนตางดาวผูใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสง

ตัวไปยังสถานที่ใด ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดส่ังใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัว
ไวหรือใหสงตัวไปตามมาตรา ๒๙ หรือหลบหนีไปในระหวางที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๕  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๖  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทและปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาท จนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน

บาท แตถาผูนั้นเปนผูจัดการโรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

 
มาตรา ๗๙  เจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือ

หลักฐานผูใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรแตมิใหปรับเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผูใดทําลายคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังการตามมาตรา ๕๖ 

วรรคสอง หรือทําใหคําส่ังดังกลาวลบเลือน โดยมีเจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรอื
ผูที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคําส่ังดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘๑  คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการ

อนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๒  คนตางดาวผูใดหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบ

คําส่ังของรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่ง
ส่ังการแกคนตางดาวผูนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ถาคําส่ังตามวรรคหนึ่งเปนคําส่ังใหกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนตางดาวผู
นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้น 

 
มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 

๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๒ วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทนและผู
บังคับการกองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแทนเปนกรรมการ มีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการนี้
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการเปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการ
ใด ๆ ก็ไดตามที่เห็นสมควร 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๕  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แตคง
ไดรับสิทธิและประโยชนเพียงเทาที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทานั้น 

 
มาตรา ๘๖  ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ

ช่ัวคราวและไดอยูเกินเกาสิบวันแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงครั้งแรกตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ (๕) ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการ

โรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัยอยู
แลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๘ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๘  ใหถือวาใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและที่ยังสมบูรณอยูเปนใบสําคัญถิ่นที่อยูที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๙  ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเขามาอีก

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ เปนหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเขามาอีกตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๙๐  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งถูกส่ังใหกักตัวไวเพ่ือรอการสงกลับอยูแลวใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูซึ่งถูกส่ังใหกักตัวไวเพ่ือรอการสงกลับตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๑  ใหถือวาคํารองตาง ๆ ของคนตางดาวที่คางพิจารณาอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคํารองที่ไดย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๒  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังหรือมติของ

คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือมติของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียมและคาทาํการและคาใชจายอื่น ๆ 
   

 
คาธรรมเนียม๓ 

   
 

(๑) การตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) 
ใชไดครั้งเดียว     ๒,๐๐๐  บาท 
ใชไดหลายครั้ง     ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) อุทธรณตามมาตรา ๒๒ คนละ   ๒,๐๐๐  บาท 
(๓) คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักร 

เปนการชั่วคราวตอไปตามมาตรา ๓๕ 
คนหนึ่ง ครั้งละ     ๒,๐๐๐  บาท 

(๔) อุทธรณตามมาตรา ๓๖ คนละ   ๒,๐๐๐  บาท 
(๕) คําขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 

ตามมาตรา ๓๙ คนหนึ่งใชไดครั้งเดียว  ๒,๐๐๐  บาท 
ใชไดหลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู ๕,๐๐๐  บาท 

(๖) คําขออนุญาตเพื่อมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๔๕ คนละ    ๘,๐๐๐  บาท 

(๗) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๔๗ หรือ 
มาตรา ๕๑ ฉบับละ    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญถิ่นที่อยูเปนคูสมรส 
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของคนตางดาว 
ที่มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือของบุคคล 
ที่มีสัญชาติไทย ฉบับละ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๘) หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ (๑) คนละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๙) ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามมาตรา ๕๐ (๒) ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เอกสารที่ออกใหตามมาตรา ๕๒ ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
(๑๑) คําขอเพื่อขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน 

เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ คนละ   ๘๐๐  บาท 

                                                 
๓ คาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาทําการและคาใชจายอื่น ๆ 
   

 
(๑) การตรวจพาหนะนอกเวลาราชการ ถาพาหนะ 

ไมมีคนโดยสาร พาหนะหนึ่ง  ครั้งละไมเกิน ๒๐๐ บาท 
ถามีคนโดยสาร ใหคิดเพิ่มขึ้น 
ตามรายตัวคนโดยสาร   คนละไมเกิน ๑๐ บาท 

(๒) การตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่ 
อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง พาหนะหนึ่ง   วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

(๓) การรอคอยเพื่อตรวจพาหนะอันมิใช 
ความผิดของพนักงานเจาหนาที่  วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

(๔) การไปนอกสถานที่ทําการเพื่อควบคุม 
พาหนะ พาหนะหนึ่ง   วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจบุนั คนตางดาว
ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรไดทวีจํานวนมากขึ้นตามลําดับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปน
เวลานานแลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ที่ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม ทั้งนี้ เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเพื่อ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหมีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือ
เดินทาง แตยังไมไดกําหนดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ 
ใหสอดคลองกับทางปฏิบัติอันเปนหลักสากลที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหมใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมคาธรรมเนียมตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอื่น ๆ ทาย
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือกําหนดใหมีการเสียคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจ
ลงตราและสําหรับคําขอเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีกโดยใหใชไดหลายครั้งไดดวย ประกอบ
กับคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอื่น ๆ 
ทายพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติม
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนดวยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หนา ๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พัชรินทร จัดทํา 
เนติมา จัดทาํ 
ฐาปนี ผูพิมพ 
๖ มี.ค. ๔๖ 

 
ศุภสรณ/ตรวจ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 

มัตติกา/แกไข 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 
วาทินี/สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
วศิน/แกไข 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สงผูรายขามแดน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกบรรดาการสงผูรายขามแดนเทาที่ไม

ขัดหรือแยงกับขอความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประเทศผูรองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวาง

ประเทศที่รองขอใหประเทศไทยสงผูรายขามแดน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๒ ก/หนา ๓๖/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ประเทศผูรับคํารองขอ” หมายความวา ประเทศ ดินแดน หรือองคการระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน 

“ผูประสานงานกลาง” หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูซึ่งอัยการสูงสุด
มอบหมายซึ่งมีอํานาจหนาที่ประสานงานการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอและการรอง
ขอใหสงผูรายขามแดนแกประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่เก่ียวของ 

“เจาหนาที่ผูมีอํานาจ” หมายความวา พนักงานอัยการ เจาหนาที่ราชทัณฑ 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสง
ผูรายขามแดนในสวนของตนตามที่ไดรับแจงจากผูประสานงานกลาง 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไปในการสงผูรายขามแดน 

   
 

มาตรา ๗  ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดอาญาซึ่งกฎหมาย
ของประเทศผูรองขอและกฎหมายไทยกําหนดใหเปนความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมี
โทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความผิดที่ได
กําหนดไวในหมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิดเปนอยางเดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไมก็
ตาม 

การกระทําความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่น
นอยกวาหนึ่งปอาจรองขอใหสงผูรายขามแดนได หากเปนความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ใหมีการ
สงผูรายขามแดนตามคํารองขอแลว ไมวาจะรองขอพรอมคํารองขอในครั้งแรกหรือภายหลัง 

 
มาตรา ๘  การสงผูรายขามแดนใหเร่ิมตนดวยการมีคํารองขอใหสงผูรายขาม

แดนจากประเทศผูรองขอ 
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนของประเทศผูรองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูรายขาม

แดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดมีสนธสัิญญา
สงผูรายขามแดนกับประเทศไทย ใหจัดสงคํารองขอดังกลาวโดยผานวิถีทางการทูต 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนและเอกสารหลักฐานตามวรรคสามซึ่งจะสงศาล
ตองจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรองความถูกตองดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรานี้ ศาลจะรับฟง
โดยไมจําเปนตองมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได 

 
มาตรา ๙  รัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน เพ่ือการฟองรองหรือรับ

โทษตามคําพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยูภายใตอํานาจดําเนินคดีของประเทศผู
รองขอใหแกประเทศนั้นๆ ตามคํารองขอไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีเปนความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได และไมเขาลักษณะตองหามตาม
กฎหมายไทยหรือมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร 

(๒) กรณีที่มิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน เมื่อประเทศผูรองขอ
ไดแสดงโดยชัดแจงวาจะสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกันเมื่อประเทศไทย
รองขอ 

ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๑) ไมหมายความรวมถึง
ความผิด ดังตอไปนี ้

(๑) การปลงพระชนม  ประทุษร ายตอพระองค  หรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย พระราชินีหรือรัชทายาท 

(๒) การฆา ประทุษรายตอรางกายหรือเสรีภาพของประมุขแหงรัฐ ผูนํา
รัฐบาล หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น 

(๓) การกระทําความผิดที่ ไม ถือวา เปนความผิดทางการเมืองเ พ่ือ
วัตถุประสงคในการสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี 

ความผิดทางทหาร หมายความวา ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิใช
ความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป 

 
มาตรา ๑๐  ถาบุคคลใดซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนนั้นเคยไดรับการพิจารณาคดี

จากศาลไทยหรือศาลของประเทศผูรองขอในการกระทําอยางเดียวกันกับที่มีการรองขอ ใหสงขาม
แดนและศาลไทยหรือศาลของประเทศผูรองขอไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปลอยตัวหรือพิพากษา
ใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว หรือไดรับการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมหรือคดีขาดอายุความ
หรือมีเหตุอ่ืนใดซึ่งไมสามารถดําเนินคดีแกบุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผูรองขอ หามมิให
สงบุคคลดังกลาวเปนผูรายขามแดนเนื่องจากการกระทํานั้นอีก 

 
มาตรา ๑๑  การควบคุมเพื่อดําเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขาม

แดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นที่ไดกระทําลงกอนมีการสงขาม
แดน และการสงบุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศไทยไป
ยังประเทศที่สามจะกระทํามิได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
สงผูรายขามแดนและไดกลับเขามาในราชอาณาจักรไทยใหมโดยสมัครใจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบหาวันภายหลัง
จากเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดน หรือ 

(๓) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม 
 

หมวด ๒ 
กระบวนการดาํเนินการตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดน 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๒  การดําเนินการตามคํารองขอใหสงบุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขาม
แดนอาจกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เมื่อมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ
กําหนดไว 

(๒) บุคคลนั้นยินยอมใหสงขามแดน หรือ 
(๓) เปนการสงผูรายขามแดนภายใตเง่ือนไขตางตอบแทนที่ประเทศไทยทํากับ

ประเทศผูรองขอ 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่คํารองขอใหสงผูรายขามแดนยื่นผานวิถีทางการทูตให

กระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวไมกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวาง

ประเทศและไมมีเหตุผลอื่นใดที่จะไมดําเนินการให ก็ใหสงคํารองนั้นใหผูประสานงานกลาง
ดําเนินการตอไป 

(๒) หากเห็นวาคํารองขอดังกลาวอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวาง
ประเทศหรือมีเหตุผลอื่นที่ไมอาจดําเนินการใหได ก็ใหกระทรวงการตางประเทศเสนอความเห็น
นั้นพรอมดวยคํารองขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอ
ความเห็นดังกลาวของกระทรวงการตางประเทศ ใหพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร หาก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินการสงผูรายขามแดนตามคํารองขอ ก็ใหกระทรวงการ
ตางประเทศสงเร่ืองใหผูประสานงานกลางดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อได รับคํารองขอใหสงผูร ายขามแดนจากกระทรวงการ

ตางประเทศหรือจากประเทศผูรองขอ ใหผูประสานงานกลางพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เห็นวาคํารองขอนั้นอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอใหออกหมายจับแลวจัดสงหมายจับใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 

(๒) ในกรณีที่คํารองขอนั้นมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไม
ถูกตองหรืออาจดําเนินการใหไดภายใตเง่ือนไขที่จําเปนบางประการ ใหผูประสานงานกลางแจง
เหตุขัดของหรือเง่ือนไขที่จําเปนใหประเทศผูรองขอทราบ แตถาการดําเนินการตามคํารองขอให
สงผูรายขามแดนจะกระทบกระเทือนการฟองคดีอ่ืนใด หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดีอาญา
ซึ่งบุคคลนั้นกําลังถูกดําเนินการอยูในประเทศไทย ผูประสานงานกลางจะเลื่อนการดําเนินการตาม
คํารองขอใหสงผูรายขามแดนนั้น หรือจะดําเนินการโดยกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนก็ได ทั้งนี้ ใหแจง
ใหประเทศผูรองขอทราบโดยไมชักชา 

(๓) ในกรณีที่คํารองขอนั้นมิไดสงผานวิถีทางการทูตใหผูประสานงานกลางแจง
คํารองขอดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศทราบเพื่อใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ 
ใหนําความในมาตรา ๑๓ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) ในกรณีที่ผูประสานงานกลางเห็นวาคํารองขออาจกระทบกระเทือน
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือมีเหตุผลอื่นใดซึ่งไมควรดําเนินการ หรือเห็นวาคํารองขอ
ดังกลาวไมอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูประสานงานกลางแจง
ประเทศผูรองขอหรือกระทรวงการตางประเทศ แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ประเทศผูรองขออาจมีคํารองขอให

จับกุมและคุมขังบุคคลที่ตองการตัวไวช่ัวคราวกอนก็ได คํารองขอเชนวานี้ของประเทศผูรองขอที่มี
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหจัดสงไปยังผูประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผู
รองขอมิไดมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทยใหสงผานวิถีทางการทูต 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด 
การพิจารณาเพื่อดําเนินการใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  เมื่อจับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนตามความในมาตรา 

๑๕ ไดใหนําสงพนักงานอัยการโดยมิชักชา ทั้งนี้ เพ่ือย่ืนคํารองใหศาลมีคําส่ังขังบุคคลซึ่งถูกรอง
ขอไวในระหวางรอคํารองขอสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศ
ผูรองขอ 

หากศาลมิไดรับคําฟองเพ่ือดําเนินคดีสงผูรายขามแดนภายในหกสิบวันนับแต
วันที่บุคคลซึ่งถูกรองขอถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลกําหนดแตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
บุคคลนั้นถูกจับใหปลอยตัวบุคคลนั้นไป 

ในกรณีที่มีการปลอยตัวบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคสอง เนื่องจาก
ประเทศผูรองขอมิไดจัดสงคํารองขอใหสงผูรายขามแดนอยางเปนทางการ และเอกสารหลักฐาน
อันจําเปนตามมาตรา ๘ หรือดวยเหตุอ่ืนใด ใหการรองขอใหจับตามมาตรา ๑๕ เปนอันยกเลิก 
และประเทศผูรองขอจะรองขอใหจับบุคคลซึ่งถูกรองขอดังกลาวดวยเหตุเดียวกันนั้นอีกมิได แต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปฏิเสธหรือยกเลิกคํารองขอใหจับดังกลาวไมมีผลเปนการหามประเทศผูรองขอที่จะรองขอให
สงบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นขามแดนตามปกติ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการตางประเทศอาจเสนอขอเท็จจริง

และความเห็นเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศใหผู
ประสานงานกลางกอนเสนอตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณาและใหศาลมีอํานาจเรียกกระทรวง
การตางประเทศมาชี้แจง เพ่ือประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาในชั้นอุทธรณ
ดวย 

 
สวนที่ ๒ 

กระบวนการพจิารณาคดีสงผูรายขามแดน 
   

 
มาตรา ๑๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดน

ไดแลวใหพนักงานอัยการนําคดีข้ึนสูศาลโดยมิชักชา 
ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีอยางตอเนื่อง เวนแตศาลจะเห็นสมควรใหเล่ือน

คดีตามที่พนักงานอัยการหรือบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนรองขอ ทั้งนี้ ใหศาลสั่งขังบุคคลซึ่ง
ถูกรองขอนั้นไวระหวางการพิจารณา 

การควบคุมและการดําเนินคดีสงผูรายขามแดนซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติ
ไวเปนอยางอ่ืน ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถามีคํารอง
ขอใหปลอยชั่วคราวใหศาลถามพนักงานอัยการวาจะคัดคานประการใดหรือไม หากมีคําคัดคาน
ของพนักงานอัยการศาลพึงรับฟงประกอบการวินิจฉัย 

กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามบุคคลซึ่งถูกรองขอวามีทนายความหรือไม หากไมมี
และตองการทนายความ ใหศาลตั้งทนายความใหและใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว เห็นวามีเหตุดังตอไปนี้ใหศาล

มีคําส่ังขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตอไป 
(๑) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเปนบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนและมิใชผูมีสัญชาติ

ไทย หรือเปนผูมีสัญชาติไทยแตอยูในหลักเกณฑใหสงขามแดนไดตามมาตรา ๑๒ 
(๒) คดีมีมูลที่ จะรับฟองไว พิจารณา  หากความผิดนั้นไดกระทําลงใน

ราชอาณาจักรหรือมีกฎหมายบัญญัติใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร และ 
(๓) ความผิดซึ่งเปนเหตุใหรองขอสงผูรายขามแดนนั้น เปนความผิดซึ่งอาจสง

ผูรายขามแดนไดตามพระราชบัญญัตินี้และมิใชเปนความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปน
ความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 

ถาศาลพิเคราะหเห็นวาพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ ก็ใหศาลมีคําส่ัง
ปลอยและดําเนินการปลอยบุคคลนั้นไปเมื่อส้ินระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแตไดอานคําส่ัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลอยนั้น เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาว พนักงานอัยการจะไดแจงความจํานงวาจะอุทธรณ ก็ให
ขังไวในระหวางอุทธรณและจะตองย่ืนอุทธรณภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลอานคาํส่ัง
ปลอย ถามีคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  หามมิใหสงบุคคลซึ่งศาลมีคําส่ังขังตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ขาม

แดนกอนครบระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังขังเพ่ือสงขามแดน 
เมื่อมีเหตุอันสมควรที่จะเล่ือนกําหนดการสงบุคคลซึ่งศาลมีคําส่ังขังเพ่ือสงขาม

แดนใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพื่อพิจารณามีคําส่ังขังบุคคลนั้นตอไปตามกําหนดเวลา
เทาที่จําเปน คํารองเชนวานั้นจะตองย่ืนกอนครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด
ใหขังเพ่ือสงขามแดน 

ถามิไดสงบุคคลนั้นขามแดนภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด
หรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตามคํารองของพนักงานอัยการตามวรรค
สอง ใหปลอยบุคคลนั้นไป 

 
สวนที่ ๓ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๒๑  เมื่อศาลช้ันตนมีคําส่ังใหปลอยหรือขังบุคคลเพื่อสงขามแดนแลว
พนักงานอัยการหรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวไปยังศาลอุทธรณภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่ศาลไดอานคําส่ังนั้น 

ในการพิจารณาอุทธรณ ใหศาลอุทธรณวินิจฉัยคําคัดคานเฉพาะเหตุที่ใหศาลมี
คําส่ังตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ โดยพิจารณาวาศาลช้ันตนไดมีคําส่ังไปโดยมีพยานหลักฐาน
เพียงพอหรือไม 

คําพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการสงผูรายขามแดน 

   
 

มาตรา ๒๒  ภายหลังจากที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุดใหขังบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงเปน
ผูรายขามแดนและรัฐบาลไทยพิจารณาใหสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนแลว การสงมอบตัว
บุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนใหแกประเทศผูรองขอจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังถึงที่สุด หรือภายในกําหนดเวลาที่ศาลไดอนุญาตใหขยายออกไปตาม
คํารองของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่และวิธีการสงมอบตัว
บุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ประเทศผูรองขอมิไดดําเนินการรับมอบตัวบุคคลซึ่งถูก

รองขอใหสงขามแดนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ โดยไมมีเหตุอันควร หากตอมาภายหลัง
ไดรองขอใหสงบุคคลนั้นขามแดนในความผิดเดียวกันอีก ใหปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 

การปฏิเสธการสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่ง มิใหนําความในมาตรา ๒๕ มาใช
บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่บุคคลซึ่งศาลมีคําส่ังถึงที่สุดใหขังเพ่ือสงเปนผูรายขามแดน

กําลังถูกดําเนินคดีหรืออยูระหวางรับโทษตามคําพิพากษาอยูในประเทศไทยในความผิดอื่น
นอกเหนือจากความผิดซึ่งขอใหมีการสงผูรายขามแดน รัฐบาลไทยอาจดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอ 
(๒) เล่ือนการสงบุคคลนั้นจนกวาการดําเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรือจนกวาบุคคลนั้น

จะไดรับโทษตามคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนแลว 
(๓) สงบุคคลดังกลาวใหแกประเทศผูรองขอชั่วคราวเพื่อการฟองคดีตาม

เง่ือนไขที่ตกลงกับประเทศผูรองขอ และหลังจากที่บุคคลนั้นถูกสงกลับมาประเทศไทยแลว อาจ
ถูกสงกลับไปยังประเทศผูรองขออีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับโทษตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๕  หากไมมีการสงผูรายขามแดนใหแกประเทศผูรองขอ ใหผู

ประสานงานกลางพิจารณาแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทราบเพื่อดําเนินคดีอาญาตอบุคคลซึ่งถูก
รองขอใหสงขามแดนนั้นตามกฎหมายไทยตอไป 

 
มาตรา ๒๖  เวนแตคณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ไดรับคํารอง

ขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรองขอตั้งแตสองประเทศขึ้นไปใหสงบุคคลเดียวกันขามแดน
ไมวาจะในความผิดเดียวกันหรือความผิดตางกัน ในกรณีเชนวานั้นใหผูประสานงานกลางพิจารณา
วาควรจะสงบุคคลนั้นขามแดนใหแกประเทศผูรองขอรายใดและภายใตเง่ือนไขอยางไร หรือจะสง
ใหแกประเทศผูรองขอนั้นกอนหลังกันอยางใด ทั้งนี้ ใหนําเหตุดังตอไปนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบ
ประกอบการใชดุลพินิจดวย 

(๑) ประเทศผูรองขอมีหรือไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศไทย 
(๒) สถานที่กระทําความผิด 
(๓) ความรายแรงของความผิดซึ่งมีผลกระทบตอประเทศผูรองขอและอัตราโทษ 
(๔) ลําดับคํารองขอที่ไดรับจากประเทศผูรองขอ 
(๕) สัญชาติของผูกระทําผิด 
(๖) สวนไดเสียและความพรอมในการดําเนินคด ี
(๗) เหตุผลอื่นดานความสัมพันธระหวางประเทศตามความเห็นของกระทรวง

การตางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูประสานงานกลางใชดุลพินิจประการใดแลวใหแจงประเทศผูรองขอ
เหลานั้นทราบ และดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนไดแลว ไมวาจะไดมีคํารอง

ขอตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจซึ่งจับกุมบุคคลดังกลาวสอบถามบุคคลนั้น
วาจะยินยอมใหสงขามแดนหรือไม 

หากบุคคลซึ่งถูกรองขอตามความในวรรคหนึ่งแสดงความยินยอมใหสงขามแดน
ใหจัดทําการแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่ผูประสานงานกลางกําหนดแลวให
พนักงานอัยการจัดใหมีการนําบุคคลนั้นไปยังศาลโดยยื่นคํารองเพื่อใหศาลตรวจสอบความ
ยินยอมดังกลาวโดยพลันหากศาลเห็นวาบุคคลนั้นไดใหความยินยอมโดยสมัครใจ ใหศาลมีคําส่ัง
ขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตามมาตรา ๒๒ ตอไป 

ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได 
ในการตรวจสอบของศาล หากบุคคลซึ่งถูกรองขอนั้นกลับคําใหความยินยอมซึ่ง

ไดแสดงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจแลวนั้น ใหศาลมีคําส่ังขังบุคคลนั้นไวเพ่ือดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีสงผูรายขามแดนตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ สวนที่ ๒ ตอไป 

 
มาตรา ๒๘  กรณีที่คดีสงขามแดนอยูในระหวางการพิจารณาของศาลไมวาใน

ศาลใดหากบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดนแสดงตอศาลวายินยอมใหสงขามแดน ใหศาลงดการ
พิจารณาและมีคําส่ังใหขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตามมาตรา ๒๒ ตอไป 

ความยินยอมที่ไดกระทําตอหนาศาลแลวไมอาจเพิกถอนได 
 

หมวด ๔ 
กรณีประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดน 

   
 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ประเทศไทยรองขอใหสงผูรายขามแดนซึ่งความผิดอันเปน
มูลเหตุที่ขอใหสงผูรายขามแดนนั้นตองระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแตไมถึงโทษ
ประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผูรับคํารองขอและรัฐบาลจําเปนตองใหคํารับรองวาจะไมมี
การประหารชีวิตก็ใหมีการเจรจาตกลงเพื่อใหมีการรับรองดังกลาวได ในกรณีนี้หากศาลพิพากษา
ลงโทษประหารชีวิตใหรัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหมีการบังคับตามคํา
พิพากษาโดยวิธีจําคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลนั้นไดรับการลดหยอน
ผอนโทษไมวาดวยเหตุใดๆ เวนแตเปนการพระราชทานอภัยโทษ 

 
มาตรา ๓๐  การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายัง

ประเทศไทยใหพนักงานอัยการหรือหนวยงานที่ประสงคจะใหมีการสงผูรายขามแดนเสนอเรื่องตอ
ผูประสานงานกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูประสานงานกลางมีคําวินิจฉัยวาสมควรที่จะจัดทําคํารองขอใหสงผูราย
ขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอ ใหผูประสานงานกลางสงเร่ืองใหพนักงานอัยการจัดทําคํารอง
ขอสงผูรายขามแดนและเอกสารประกอบตอไป 

คํารองขอใหสงผูรายขามแดนตามวรรคหนึ่งและเอกสารประกอบคํารองให
เปนไปตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกําหนด 

คําวินิจฉัยของผูประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอใหสงผูรายขามแดนใหถือเปน
ยุติ เวนแตคณะรัฐมนตรีมีมติเปนอยางอ่ืน 

การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนกับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการโดยผานวิถีทางการทูต 

การรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอที่มีสนธิสัญญาสงผูราย
ขามแดนกับประเทศไทย ใหผูประสานงานกลางดําเนินการตามสนธิสัญญา 

 
มาตรา ๓๑  การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการ

แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําส่ังเรียกบุคคลใด
มาใหการตอพนักงานอัยการ และดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาทีผู่
มีอํานาจหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการใดเพื่อประโยชนในการสงผูรายขามแดน 

คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนคําบังคับของพนักงานอัยการตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๕ 

คาใชจายในการดําเนินการสงผูรายขามแดน 
   

 
มาตรา ๓๒  บรรดาคาใชจายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนใหประเทศผูรองขอ 

หรือการขอใหสงผูรายขามแดนใหแกประเทศไทย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๓  บรรดาคดีสงผูรายขามแดนที่พนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
สงผูรายขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้

ยังไมไดประกาศใช หรือยังไมมีผลใชบังคับ หากมีความจําเปนตองดําเนินการใดเกี่ยวกับการสง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรายขามแดนใหดําเนินการไดตามวิธีการและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน 
พุทธศักราช ๒๔๗๒ และสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศผูรองขอ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงผูราย
ขามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 
ตลอดจนไมสามารถแกไขปญหาในทางปฏิบัติหลายประการเปนเหตุใหการสงผูรายขามแดนไม
อาจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับในปจจุบันหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของ
นานาอารยประเทศไดพัฒนาไปเปนอันมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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