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ว ันพฤหัสบดีที่  20 กรกฎาคม 2560 
 

ป.ป.ช. สงข อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในการวางมาตรการปองกันการทุจริต    

ในกระบวนการอนุญาตใหชนตางดาวพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว 

นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช. ไดแถลงวา 

สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดศึกษาขอมูลสถิติคนตางดาวท่ีเดินทางเขามาประเทศไทย                

การขอพํานักอยูตอ คนตางดาวทําผิดกฎหมาย และการรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐละเลยหรือรับผลประโยชนจาก

คนตางดาว     

จากสถิติขอมูล พบวาคนตางดาวเดินทางเขาออกประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองและจํานวนคนตางดาว

ที่ขออยูตอในราชอาณาจักรโดยการตรวจตราคนอยูชั่วคราวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

ป พ.ศ. 

คนตางดาวเดินทางเขาออกประเทศไทย คนตางดาวที่ขออยูตอใน

ราชอาณาจักรประเภทคนอยู

ชั่วคราว (คน) 
เดินทางเขา (คน) เดินทางออก (คน) 

2551 14,624,372 14,481,439 211,979 

2555 24,072,940 23,343,873 345,932 

2559 36,222,580 35,448,516 554,100 
 

สําหรับกรณีปญหาคนตางดาวเดินทางเขามาในประเทศ และคนตางดาวท่ีขอพํานักอยูตอน้ัน จากการ

รวบรวมขาวสารทางสื่อมวลชน การศึกษาวิเคราะหและขอมูลที่มีการกลาวหารองเรียน พบพฤติการณกระทําผิด

ของคนตางดาวในหลายกรณี และบางกรณีมีเจาหนาที่ของรัฐรูเห็นเปนใจดวย ตลอดจนปญหาชองโหวใหเกิดการ

กระทําผิดหรือทุจริต ไดแก 

1. คนตางดาวเดินทางเขามาโดยถือวีซาประเภทนักทองเท่ียว แตเม่ือเขามาแลวมีการลักลอบประกอบอาชีพ 

เชน เปนครูอาจารยในสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติ สถาบันสอนภาษา หรือปลอยเงินกู / เงินผอนใหคนไทย   

แลวสงเงินรายไดกลับประเทศ โดยทําเปนขบวนการ 

2. อยูในประเทศไทยเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด (Over Stay) โดยสามารถพํานักและประกอบอาชีพ     

ในประเทศตอไปได เน่ืองจากมีการจายเงินหรือสงสวยเจาหนาที่ของรัฐ 

3. คนตางดาวอางเหตุความจําเปนกรณีตางๆ เชน เพื่อดูแลคูสมรสชาวไทย โดยมีการวาจางคนไทย       

มาจดทะเบียนสมรส / นําทะเบียนสมรสที่ไดมาโดยมิชอบไปย่ืนขออนุญาตพํานักชั่วคราว , การอางเหตุเพื่อเขามาศึกษาตอ 

โดยจัดทําบัตรนักศึกษาปลอม  / นําบัตรนักศึกษาปลอมไปย่ืนขออนุญาตพํานักชั่วคราว , การอางเหตุจําเปนกรณีใช

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย อาํเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

          ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั�งราษฎร์รัฐ รวมพลงัขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ชีวิตปนปลาย โดยจัดทําเอกสารแสดงการมีรายไดและหนังสือรับรองเงินฝากธนาคารเปนเท็จ / นําหลักฐานปลอม

ดังกลาวไปย่ืนขออนุญาตพํานักชั่วคราว , อาศัยสถานการณเปนพระตางดาวเขามาศึกษาตอมหาวิทยาลัยสงฆ /     

นําหนังสือรับรองสถานะการเปนพระสงฆ ไปย่ืนขออนุญาตพํานักช่ัวคราว  

4. บทลงโทษกรณีคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูก     

เพิกถอนไมรุนแรงและเด็ดขาด ทําใหคนตางดาวกลาเสี่ยงทําผิดกฎหมาย 

5. คนตางดาวที่มีพฤติการณอยูเกินกําหนด เม่ือถูกเจาหนาท่ีจับกุม จะใชวิธีทิ้งหนังสือเดินทาง (Passport) 

เพื่อเล่ียงมิใหถูกดําเนินคดีขอหาอยูเกินกําหนด ยินยอมใหถูกจับกุมขอหาลักลอบหนีเขาเมืองแทน เพื่อปองกันมิให  

ถูกขึ้นบัญชเีปนบุคคลตองหามเดินทางเขามายังราชอาณาจักรไทย 

6. มีการโฆษณาชวนเช่ือในรูปของธุรกิจดําเนินการจัดทําวีซา โดยผูประกอบการและนายหนาโฆษณาชวนเช่ือ

วาสามารถดําเนินการขอวีซาได แมคนตางดาวจะไมมีคุณสมบัติหรือไมเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

7. ความลาชาในข้ันตอนประสานขอมูลเพื่อการตรวจสอบรายช่ือบุคคลตองหามเขาราชอาณาจักร (Black List) 

ระหวางสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกระทรวงการตางประเทศยังไมมีการเช่ือมโยงขอมูลออนไลน 

8. กระบวนการขั้นตอนตรวจสอบขอมูลของพนักงานเจาหนาท่ี ยังไมมีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับวา

เอกสารที่ใชย่ืนคํารองเปนเอกสารจริงหรือเท็จ 

9. จากนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว โดยการใหสิทธิคนตางดาวในกลุมที่ไดรับการยกเวน การตรวจลงตรา 

จํานวน 59 ชาติ และกลุมที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา เพื่อการทองเท่ียวได ณ ชองทางดานตรวจคนเขาเมือง 

จํานวน 21 ชาติ แมจะเปนผลดีดานการทองเท่ียว แตขณะเดียวกัน ก็เปนชองใหมีการกระทําผิดกฎหมายดวย 

10. จากนโยบายภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

สงผลใหสามารถขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรสําหรับกลุมพํานักระยะยาว จากเดิม 1 ป เปน 10 ป มีผลกระทบ    

ทั้งทางบวกและทางลบเชนเดียวกัน จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล 

11. คนตางดาวท่ีถูกบังคับใหตองเดินทางออกจากประเทศบานเกิด เนื่องจากภาวะสงคราม ความขัดแยง

และความรุนแรง ที่เขามาพํานักในพื้นท่ีพักพิงช่ัวคราวฯประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

และสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) ประจําประเทศไทย ยังมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีไม

เปนปจจุบัน เก่ียวกับทะเบียนประวัติและกําหนดเลขประจําตัวพรอมบัตรประจําตัวคนตางดาวประเภทน้ี 

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (11) แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม เห็นชอบใหมี

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน

กระบวนการอนุญาตใหคนตางดาวพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว ดังนี ้

 1. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 
  1.1 กําหนดนโยบายเพื่อใหมีการดําเนินการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลคนตางดาวที่พํานัก                  
อยูในราชอาณาจักรไทยทั้งระบบ โดยมอบหมายใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนหนวยงานหลัก รวมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
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แหงชาติ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ จัดทําระบบฐานขอมูลคนตางดาวในเชิงการบูรณาการรวมกัน              
เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การควบคุม ตรวจสอบ คนตางดาวท่ีจะเดินทางเขามาและพํานัก 
เพื่อการใด ๆ ในประเทศไทย รวมท้ังใหมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดทําระบบเชื่อมโยง
ฐานขอมูล 
 

  1.2 ส่ังการใหมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคคลตองหามเดินทางเขาราชอาณาจักร 
(Blacklist) ระหวางกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ กับ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจ
แห ง ชา ติ  เพื่ อ ให ก า ร ตรวจสอบข อมู ลคนต า ง ด า วที่ ข อรั บก า รพิ จา รณาอ นุญาต เ ดิ นทา ง เ ข า ม า 
ในราชอาณาจักรไทย เปนไปดวยความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบขอมูลไดทันที พรอมทั้งใหมีการจัดต้ัง 
ศูนยตรวจสอบและติดตามคนตางดาวที่เดินทางเขามาพํานักในราชอาณาจักรไทย โดยมอบหมายใหสํานักงาน 
ตรวจคนเขาเมือง ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตรวจสอบและติดตามคนตางดาวที่พํานักอยูใน
ราชอาณาจักรไทยเปนการช่ัวคราว และฐานขอมูลคนตางดาวที่พํานักอยูเกินกําหนดในแตละพื้นที่ท่ัวประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบคนตางดาวท่ีเดินทางเขามาพํานักในราชอาณาจักรไทย 
 

  1.3 ทบทวนนโยบายการพิจารณาใหสิทธิแกคนตางดาวในกลุมประเทศซึ่งไดรับสิทธิในการ
ตรวจลงตราเพื่อการทองเที่ยว ณ ชองทางดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) และการใหสิทธิแกคนตางดาว            
ในกลุ มประเทศ ท่ี ได รั บการยกเวนการตรวจลงตรา  โดยกํ าหนดเปนหลั กการใหมี การ จัดประชุม 
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้ง น้ี           
อาจกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาโดยนําสถิติขอมูลคนตางดาว เชน สถิติคนตางดาวแตละสัญชาติที่มี
พฤติการณอยูเกินกําหนดในราชอาณาจักรไทย สถิติการกระทําความผิดของคนตางดาวในราชอาณาจักรไทย 
รวมท้ังการพิจารณาใหความสําคัญระหวางผลประโยชนตางตอบแทนระหวางรัฐและความม่ันคงภายในของ
ประเทศ มาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการใหสิทธิแตละประเทศ โดยมอบหมายใหกระทรวงการ 
ตางประเทศเปนหนวยงานหลัก รวมกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ รับไปดําเนินการรวมกัน เพื่อเปนการปองกันแกไขปญหามิให 
คนตางดาวในกลุมประเทศท่ีไดรับสิทธิ เดินทางเขามาและอาจกระทําพฤติการณอันมิชอบดวยกฎหมายภายใน
ราชอาณาจักรไทย 
 1.4 สั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทําบัตรประจําตัวคน
ตางดาวในกลุมคนตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทยเปนการช่ัวคราวอยางตอเน่ืองโดยสามารถระบุประเภท         
การเขามาพํานักในราชอาณาจักรได เชน กลุมคนตางชาติท่ีเขามาพํานักเพื่อการศึกษาในประเทศไทย            
กลุ มคนต า งชา ติ ท่ี เข ามาพํ า นักเพื่อการศึกษาตอพระพุทธศาสนาในประเทศไทย กลุ มคนต า งชา ติ 
ที่แตงงานกับคนสัญชาติไทย กลุมคนตางชาติที่เขามาเพื่อการใชชีวิตในบั้นปลาย กลุมคนตางชาติที่เขามาทํางาน 
ในประเทศไทย เปนตน  โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก รวมกับ สํานักงานตรวจคน 
เขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาและวางแผน
แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวคนตางดาว 
 

 1.5 ใหมีการ ติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ท่ี 
 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมพํานักระยะยาว  
(Long Stay Visa) โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก รวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ รวมท้ังใหมีผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการท่ีมีความรู 
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ความเชี่ยวชาญ รวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
 

 1.6 กําหนดใหหนวยงานที่เก่ียวของตองรวมกันจัดทําแผนแมบทและแผนการประเมินผลรวมกัน 
ทั้งนี้ ในการเขียนแผนแมบท เห็นควรใหนําขอเสนอแนะมาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาต        
ใหคนตางดาวพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยเปนการช่ัวคราว ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว          
ไปกําหนดไวในแผนแมบทดังกลาวดวย โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําแผนแมบทดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามขอเสนอแนะ ท้ังน้ี ภายหลังจากไดมีการบังคับใช     
แผนแมบทดังกลาวแลวน้ัน ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลตอรัฐบาลเพื่อทราบ   
เปนระยะเวลาทุก 6 เดือน 
  

 2. ขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

  2.1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) 
 

   2.1.1 กําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมในกรณีการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอ       
ในราชอาณาจักร กรณีมีเหตุจําเปนคร้ังละไมเกิน 1 ป ตามนัยมาตรา 35 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 และตามคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 327/2557 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
พิจารณากรณีคนตางดาวขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยกรณีท่ี
เปนการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวสามารถพํานักอยูในประเทศไทยเปนระยะเวลาคร้ังละ 1 ป ใหมีเอกสารรับรอง
จากบุคคลสัญชาติไทยที่เชื่อถือได เปนบุคคลอางอิงหรือเปนผูใหการรับรองวัตถุประสงค ในการพํานักอยูในประเทศ
ไทยเปนการชั่วคราวในแตละคร้ัง เพื่อใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสอบทานขอมูลไปยังผูใหการรับรอง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการสรางกระบวนการตรวจสอบติดตามคนตางดาวภายหลังจากไดรับการพิจารณาอนุญาตใหพํานักอยูใน
ราชอาณาจักร 
 

   2.1.2 แกไขคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 327/2557 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การพิจารณากรณีคนตางดาวขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ประกอบ
คําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ท่ี 138/2557 เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนตางดาวขออยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยใหมีการทบทวนการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
และระยะเวลาการขออนุญาตพํานักอยูตอไปในราชอาณาจักรไทยของคนตางดาว ตามเหตุแหงความจําเปนในแตละ
กรณี เพื่อใหมีความรัดกุมและปองกันมิใหเกิดชองวางใหคนตางดาวกระทําการใด ๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน 
 (1) กรณีการอางเหตุแหงความจําเปนเพื่อเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 
  ใหมีการกําหนดหลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมโดยกําหนดระยะเวลาสูงสุดที่คนตางดาวสามารถ
พํานักอยูในราชอาณาจักรไทยสําหรับกรณีการเขามาศึกษาตอในประเทศไทย เพื่อเปนการแกไขปญหา มิใหคน  
ตางดาวมีการอางสิทธิเพื่อการเขามาศึกษาตอไดเรื่อย ๆ และกําหนดใหคนตางดาวตองมีเอกสารธนาคารค้ําประกัน 
(Bank guarantee) เพื่อวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 
 (2) กรณีการอางเหตุแหงความจําเปนเพื่อเขามาศึกษาพระพทุธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ 
  ใหมีการกําหนดหลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมโดยใหกําหนดระยะเวลาสูงสุด 
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ที่คนตางดาวสามารถพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยสําหรับกรณีการเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติ
ศาสนกิจ เพื่อเปนการแกไขปญหามิใหคนตางดาวอางสิทธิเพื่อการเขามาศึกษาตอไดเรื่อย ๆ  
 (3) กรณีการอางเหตุแหงความจําเปนเพื่อการใชชีวิตในบั้นปลาย 
  ใหมีการกําหนดหลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมโดยใหมีการคงบัญชีเงินฝาก จํานวน 800,000 
บาท ตามท่ีแสดงไวในธนาคารตามกฎหมายของไทยเปนระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับการตรวจ
ลงตรา ภายหลังจากน้ันจึงจะสามารถถอนเงินไดไมเกินรอยละ 50 โดยในการย่ืนขอรับการตรวจลงตราในแตละครั้ง 
ใหแสดงหลักฐานการถอนเงินเพื่อใชจายในประเทศไทยเทานั้น ทั้งน้ี หลักเกณฑขางตน ใหมีการบังคับใชภาย
หลังจากคนตางดาวไดรับสิทธิในการพํานักอยูตอในราชอาณาจักรไทยเปนระยะเวลาครั้งละ 1 ป 
   2.1.3 กรณีผูไดรับการพิจารณาอนุญาตตรวจลงตราใหพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยเพื่อ
การใดๆ เชน เขามาศึกษาตอในประเทศไทย เขามาศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทย     
เขามาทํางานในประเทศไทย เปนตน ซึ่งปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต เชน 
ถูกตัดสิทธิการเขาศึกษาตอเน่ืองจากผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษา และถูกตัดชื่อออกจากการเปนนักเรียน นักศึกษา หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการอนุญาตใหทํางาน
กอนครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไทยเปนการช่ัวคราว เปนตน เห็นควรใหมีการกําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ รวมทั้งชองทางในการดําเนินการพิจารณาเพื่อยกเลิกสิทธิในกลุมคนตางดาวขางตนตอไป 
 

   2.1.4 กรณีการพิจารณาอนุญาตตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว กรณีการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา และกรณีการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยเปนการชั่วคราว
ตอไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาอนุญาต โดยอํานาจของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
เห็นควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต 
โดยคณะกรรมการดังกลาว ใหมีองคประกอบของผูแทนซึ่งตองมีความหลากหลายและมาจากหนวยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี เพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตและการใหสิทธิแกคนตางดาวในการพํานักอยูใน
ราชอาณาจักรไทยมีความโปรงใสและปองกันปญหาการกระทําทุจริต 
 

   2.1.5 ใหมีการบังคับใชบทลงโทษตามมาตรา 81 กรณีคนตางดาวอยูในราชอาณาจักร
โดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนอยางเครงครัด โดยเฉพาะการกําหนดบทลงโทษใหมี
การจําคุก รวมท้ังใหมีการดําเนินการอยางเขมงวดตอคนตางดาวที่มีพฤติการณพํานักอยูเกินกําหนด ตามคําสั่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่  1/2558 เรื่อง การไมอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามา 
ในราชอาณาจักร ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 พรอมท้ังจัดทําฐานขอมูลรายช่ือบุคคลตองหามเดินทาง 
เขามาในราชอาณาจักรตามคําสั่งดังกลาวใหเปนปจจุบัน พรอมใหหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เชน กรมการกงสุล 
กระทรวงการตางประเทศ หนวยงานทางดานความมั่นคง เปนตน สามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลเพื่อการตรวจสอบได 
 

   2.1.6 ใหมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับคนตางดาวที่กระทําความผิดในฐานความผิด
ลักลอบหลบหนีเขาเมือง โดยคนตางดาวท่ีมีพฤติการณลักลอบหลบหนีเขาเมืองนอกจากตองไดรับโทษ 
ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ตองถูกขึ้นบัญชีเปนบุคคลตองหามเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
(Blacklist) เพื่อใหเปนไปในลักษณะเดียวกับกลุมคนตางดาวที่มีพฤติการณอยูเกินกําหนด (Over Stay)  
ในราชอาณาจักร 
   2.1.7 จัดใหมีการอบรมสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม การปองกันแกไขปญหาการ
กระทําทุจริต แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยใหมีการเนนยํ้าถึงระเบียบและ



6 

 

Office of the National Anti – Corruption Commission 
361 Nonthaburi Rd.,Thasaai District, Amphur Muang,Nonthaburi 11000, Thailand     Nacc Hotline 1205 

บทลงโทษของผูกระทําความผิด และดําเนินการลงโทษผูกระทําความผิดอยางจริงจัง รวมท้ังใหมีการเผยแพร
พฤติการณและบทลงโทษตอผูกระทําความผิดในฐานกระทําการทุจริตในตําแหนงหนาท่ี ใหเปนท่ีรับทราบตอ
บุคลากรภายในหนวยงานและบุคคลภายนอก 
 

  2.2 กระทรวงมหาดไทย 
 

   2.2.1 ในข้ันตอนกระบวนการเพื่อการพิสูจนสถานะความเปนคูสมรสระหวางคนตางดาวกับ
คนสัญชาติไทย ควรตองพิจารณาและใหความสําคัญในเรื่องการกําหนดระยะเวลาท่ีคนตางดาวเดินทางเขามา
พํานักอยูในราชอาณาจักรไทย กอนท่ีจะย่ืนจดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติไทย 
 

   2.2.2 ใหมีการตรวจสอบกรณีเอกสารใบรับรองความโสด ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญในการใช
ย่ืนประกอบการจดทะเบียนสมรสระหวางคนตางดาวและคนสัญชาติไทย โดยใหมีการประสานงานรวมกับ กรมการ
กงสุล กระทรวงการตางประเทศ ในการดําเนินการเพื่อใหมีชองทางการตรวจสอบขอมูลของคนตางดาวกอนการ
ดําเนินการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนสมรส 
 

   2.2.3 ใหมีการตรวจสอบยอนหลังกรณีการดําเนินการจดทะเบียนสมรสระหวางคนตางดาว
และคนสัญชาติไทยทุกกรณี  โดยเฉพาะอย าง ย่ิงการตรวจสอบเชิงพื้ นที่ ในจังหวัด เขต หรืออํ าเภอ 
ที่ปรากฏเปนขาววามีการกระทําทุจริตและการตรวจสอบเชิงพื้นที่ ซ่ึงมีสถิติการดําเนินการจดทะเบียนสมรส 
ของคนตางดาวที่มีแนวโนมสูง โดยหากพบเปนกรณีท่ีมีความผิดปกติหรือเปนการจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย ใหมีการดําเนินการเพิกถอนทันที และใหมีการดําเนินการลงโทษผูกระทําความผิดทั้งในสวนของ
เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ คนสัญชาติไทย และคนตางดาวที่รวมกระทําความผิดดวย 
 

   2.2.4 ใหมีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลคนตางดาวโดยดําเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ 
พรอมทั้งจัดทําบัตรประจําตัวใหแกคนตางดาวในกลุมที่พํานักอยูในศูนยพักพิงชั่วคราวฯ ภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner 
for Refugees : UNHCR) ประจําประเทศไทย เพื่อจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบันสําหรับเปนขอมูลในการควบคุม
ตรวจสอบโดยหนวยงานทางดานความม่ันคงของประเทศไทย 
 

  2.3 กระทรวงศึกษาธิการ   

  2.3.1 ควบคุมและตรวจสอบสถานศึกษาหรือสถาบัน การศึกษาที่มีลักษณะเขาขายเปน
การเปดข้ึนมาเพื่อดําเนินการรองรับนักศึกษาตางชาติโดยที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาอยางแทจริง โดยหาก
พบวาเปนกรณีท่ีมีความผิดปกติหรือเปนสถาบันการศึกษาที่มิไดจัดต้ังขึ้นเพื่อการศึกษาอยางแทจริง ใหมีการ
ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตของสถานศึกษาทันที  
 

  2.3.2 จัดทําฐานขอมูลดานการศึกษาของนักศึกษาตางชาติที่ เดินทางเขามาศึกษาใน
ประเทศไทยทั้งระบบ เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาตางชาติในแตละสถานศึกษา ระยะเวลาการเดินทางเขา
มาศึกษาตอในประเทศไทย ระยะเวลาการ ส้ินสุดการศึกษา สถิ ติหรือ จํานวนครั้ ง ในการขอเดินทาง 
เขามาเพื่อการศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาตางชาติ การส้ินสภาพการเปนนักศึกษากอนกําหนด เปนตน  
เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบขอมูลได 
 

  2.3.3 ควบคุมตรวจสอบสถานะและขอมูลของครู/อาจารยซึ่งเปนชาวตางชาติ ท่ีทําหนาท่ี
เปนครู อาจารย ผูสอน ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สถานศึกษาของเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนของเอกชน และสถาบันสอนภาษา โดยมอบหมายให
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กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลัก รวมกับ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงแรงงาน และหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ รวมกันกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาคนตางดาวอาศัยชองวางของกฎหมาย 
เพื่อเปนชองทางในการเขามาพํานักในประเทศไทยโดยมิชอบ 
 

  2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ     

  จัดระเบียบเพื่อควบคุมและตรวจสอบพระภิกษุสงฆตางชาติท่ีเดินทางเขามาเพื่อศึกษาตอ
ยังมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย และใหมีการจัดทําฐานขอมูลดานการศึกษาของพระภิกษุสงฆตางชาติ เชน 
จํานวนพระภิกษุสงฆตางชาติในมหาวิทยาลัยสงฆแตละแหง ระยะเวลาการเดินทางเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ระยะเวลาการสิ้นสุดการศึกษา สถิติหรือจํานวนคร้ังในการขอเดินทาง เขามาเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยของพระภิกษุสงฆตางชาติ การสิ้นสภาพการเปนนักศึกษากอนกําหนด เปนตน ทั้งน้ี 
เพื่อใหมีขอมูลที่เปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได 
 

  2.5 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงพาณิชย  
 

   กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทรับจัดทําวีซา 
และบริษัททัวร/บริษัททองเที่ยว มิใหมีการดําเนินการใด ๆ เพื่อชวยเหลือคนตางดาวใหสามารถเดินทางเขามายัง
ราชอาณาจักรไทยและพํานักอยูในประเทศไทยโดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน บริษัททัวร/บริษัททองเท่ียวจะตองรับรอง
วานักทองเที่ยวที่บริษัทฯ นําเขามาในราชอาณาจักรไทย ตองเดินทางกลับออกไปเมื่อครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไทยแลวดวย เปนตน รวมทั้งใหมีการลงโทษผูประกอบธุรกิจหรือผูประกอบการท่ี
กระทําความผิดอยางเครงครัด 
 

  2.6 กระทรวงแรงงาน 
 

   เร ง รัดการปรับปรุ งการ เชื่ อมโยงฐานขอมู ลแรงงานต างด าวที่ เข ามาทํ างาน 
ในประเทศไทย ระหวางกระทรวงแรงงาน กับ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 

 

  จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 


