ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

--------------------------นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสาคัญและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
๒. ให้ น ายกรัฐ มนตรี ห รือผู้ ที่ น ายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ และสั่ งเพิ กถอนการ
อนุญาตให้มถี ิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๓. เพิ่มวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้คนต่างด้าวทราบโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับได้
๔. ปรั บ ปรุ ง อั ต ราโทษให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นี้ ๔.๑ การน าหรื อ พาคนต่ า งด้ า วเข้ า มาใน
ราชอาณาจั ก ร กระท าการใด ๆ อั น เป็ น การอุ ป การะ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ค วามสะดวกแก่ ค นต่ า งด้ า วให้ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง
๒๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๒ การให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือใด ๆ เพื่อให้คนต่ างด้าวนั้นพ้นจากการ
จับกุม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากเป็นการ
กระทาเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทา ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ ๔.๓ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการผ่ านเข้า - ออก ตามช่องทางที่กาหนด การละเว้นไม่แจ้งข้อมูลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๒ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ จนถึงโทษจาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และ
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่ฐานความผิด ๔.๔ คนต่างด้าวที่หลบหนีในระหว่างส่งตัว หรือระหว่างที่ถูกกักตัว
หรือควบคุมตามอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ ๔.๕ คนต่างด้าวลักลอบทางานโดยไม่ได้รับอนุญ าต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ๔.๖ คนต่างด้าวเปลี่ยนที่อยู่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่
กาหนด ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และปรับ อีกไม่เกินวัน ละ ๔๐๐ บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ ถูกต้อง
๔.๗ ผู้ ใดให้ ที่ พักพิ งคนต่างด้าวโดยไม่แจ้ งเจ้ าหน้าที่ ทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้ นั้ นเป็ น
ผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท ๔.๘ คนต่างด้าวที่ออกจากราชอาณาจักรแต่
ไม่คืนใบสาคัญถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ๔.๙ คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔.๑๐ คนต่างด้าวที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบคาสั่งของผู้มีอานาจสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากเป็นการฝ่าฝืนคาสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขในส่วนที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีที่คนต่างด้าวไม่พอใจกับ
คาสั่ งของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ที่ ให้ ก ลั บ ออกไปนอกราชอาณาจัก ร การเพิ กถอนการอนุ ญ าตให้ คนต่ างด้ าวมีถิ่ น ที่ อ ยู่
ในราชอาณาจักร และวิธีการแจ้งคาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งได้ ปรับปรุงอัตรา
โทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการ
บริ ห ารจั ดการคนต่ างด้าวและการบั งคั บ ใช้ กฎหมายที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่งขึ้ น ท าให้ เกิ ดความมั่น คงและปลอดภั ยแก่
ประชาชนภายในประเทศและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศ.
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