
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการเปรียบเทียบ๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมตํารวจ อัยการสูงสุด และผู้บัญชาการ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมียศตั้งแต่
ร้อยตํารวจตรี หรือเทียบเท่าร้อยตํารวจตรีขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ดําเนินการเปรียบเทียบแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๒  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๘๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทํา
ความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๑,๖๐๐ บาท 

 
ข้อ ๓  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๔  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๖๘ ง/หน้า ๑๗๔/๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ไม่ตํ่ากว่า ๘,๐๐๐ บาท  
 
ข้อ ๕  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๑๖,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๖  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ.๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๘,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๗  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะที่มิได้นําไปมอบคนละไม่
ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะที่มิได้นําไปมอบคนละ
ไม่ตํ่ากว่า ๘,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๘  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการเปรียบเทียบปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละไม่ตํ่ากว่า ๑๖,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๙  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๐  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 



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 
 
 

 
ข้อ ๑๑  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๖๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูกจับกุม
ตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า 
๑,๐๐๐ บาท 

ถ้าผู้กระทําความผิดเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ เข้ามอบตัวเองหรือมาตาม
หมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ 
บาท ถ้าถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๘,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๒  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๓  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐๐ บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
ข้อ ๑๔  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๘๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูกจับกุม
ตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า 
๑,๖๐๐ บาท  

 
ถ้าผู้กระทําความผิดเป็นผู้จัดการโรงแรม เข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท ถ้าถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๘,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๕  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๔๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูกจับกุม
ตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า 



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 
 
 

๘๐๐ บาท  
 
ข้อ ๑๖  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับวันละไม่ตํ่ากว่า ๓๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
วันละไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ บาท จนกว่าคนต่างด้าวจะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แต่มิให้ปรับเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๗  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๘๒  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนและ
ผู้กระทําความผิดในกรณีดังกล่าวนี้เข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามจํานวนวันที่คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร โดย
การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน วันละ ๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๙  ความผิดที่กําหนดโทษไว้ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคน

เข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าผู้กระทําความผิดเข้ามอบตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ตํ่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้กระทําความผิดถูก
จับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  

 
ข้อ ๒๐  ในกรณีพิเศษเฉพาะราย ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรเปรียบเทียบปรับในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบดังกล่าวมีคําสั่งให้เปรียบเทียบปรับเท่าใด ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามคําสั่งนั้น 

 
ข้อ ๒๑  ในการดําเนินการเปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

                                                 
๒ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยบันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เปรียบเทียบ 



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 
 
 

ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันว่าด้วยการเปรียบเทียบ 
 
ข้อ ๒๒  ให้ยกเลิกบันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนดําเนินการ
เปรียบเทียบ, บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ . ๒๕๒๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ .ศ . ๒๕๒๓ เรื่อง ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งบันทึก
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒, บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบ และบันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๓๖ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบและให้ใช้บันทึกคณะกรรมการ
เปรียบเทียบฉบับนี้แทน 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
สุชาติ  ไตรประสิทธ์ิ 

อัยการสูงสุด 
พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก 

อธิบดีกรมตํารวจ 
พลตํารวจโท ชิดชัย  วรรณสถิตย์ 

ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 



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 
 
 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเปรียบเทียบ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/จัดทํา 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๓๓ ง/หน้า ๒๒/๓ มีนาคม ๒๕๔๙ 


