
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรคดักรองคนตำ่งดำ้วที่เข้ำมำในรำชอำณำจักร 
และไม่สำมำรถเดนิทำงกลับประเทศอันเปน็ภูมิล ำเนำได้ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ปัจจุบันมีคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำและอยู่ในประเทศไทยทั้งโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ท ำให้ประเทศไทยประสบปัญหำกำรบริหำรจัดกำรคนต่ำงดำ้วกลุ่มตำ่ง ๆ  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกลุ่มคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในประเทศไทยและไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำได้  
เนื่องจำกมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเมื่อถูกส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรแล้วจะได้รับอันตรำยจำกกำร  
ถูกประหัตประหำรซึ่งจำกสภำพปัญหำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคม  
ควำมมั่นคงของชำติ  และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับสถำนภำพ  
ทำงกฎหมำยของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวในประเทศไทยและกำรส่งตัวคนต่ำงด้ำวนั้นกลับประเทศอันเป็ น
ภูมิล ำเนำหรือไปยังประเทศที่สำมโดยปัญหำเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่จะขยำยตัวและทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น  
ในขณะที่ภำครัฐพยำยำมแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง  แต่ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร  เนื่องจำก
ขำดกลไกกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำวกลุ่มดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดกลไกกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำวกลุ่มนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพสังคมไทยและสถำนกำรณ์ระหว่ำงประเทศ  อันจะน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ  
กำรบริหำรจัดกำรคนต่ำงด้ำวที่อยู่ในประเทศไทยได้อย่ำงยั่งยืน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำว 
ที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรและไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำได้  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบี ยบนี้ ให้ ใช้บั งคับเมื่ อพ้นก ำหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คนต่ำงด้ำว”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ใน

รำชอำณำจักร 
“ผู้ได้รับกำรคุ้มครอง”  หมำยควำมว่ำ  คนต่ำงด้ำวที่ เข้ำมำหรืออยู่ในรำชอำณำจักร  และ 

ไม่สำมำรถหรือไม่สมัครใจที่จะเดินทำงกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำของตน  เนื่องจำกมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ำจะได้รับอันตรำยจำกกำรถูกประหัตประหำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  และได้รับสถำนะ  
เป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองตำมระเบียบนี้   

“ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะ”  หมำยควำมว่ำ  คนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรพิจำรณำแล้วว่ำมีสิทธิ
ยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  และได้ยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองตำมระเบียบนี้ 
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“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดกรองผู้ได้รับกำรคุ้มครอง 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 
ข้อ ๔ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำคดักรองผูไ้ดร้ับกำรคุม้ครอง 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดกรองผู้ได้รับ 
กำรคุ้มครอง”  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  หรือรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติที่ได้รับมอบหมำยเป็น
ประธำนกรรมกำร 

(๒) รองปลัดกระทรวงมหำดไทยที่ปลัดกระทรวงมหำดไทยมอบหมำย  เป็นรองประธำน
กรรมกำร 

(๓) ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกระทรวงแรงงำน  ผู้แทนส ำนักข่ำวกรอง
แห่งชำติ  ผู้แทนส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  และผู้บัญชำกำร
ต ำรวจสันติบำลเป็นกรรมกำร 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ำนวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรซึ่งต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  พนักงำนหรือลูกจ้ำงของ  
ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นผู้สอน 
ในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ  เป็นกรรมกำร 

ให้ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และให้คณะกรรมกำร  
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรจ ำนวนไม่เกินสองคนจำกข้ำรำชกำรของกระทรวงมหำดไทย  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  หรือของส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด 

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ข้อ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

และอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 
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ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  หรือในกรณีที่มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วย
กรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไป  จนกว่ำกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

ข้อ ๘ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมข้อ  ๖ 
(๔) คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

ให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
ข้อ ๙ คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์และพิจำรณำคัดกรองคนต่ำงด้ำวเพ่ือให้สถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  

และส่งเรื่องไปด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบนี้  รวมทั้งพิจำรณำอุทธรณ์กำรยกค ำร้อง
ขอรับสิทธิเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง 

(๒) ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกับรัฐบำลต่ำงประเทศ  องค์กำรระหว่ำงประเทศ   
และองค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  ให้เป็นไปตำมพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศและนโยบำยตำมมติคณะรัฐมนตรี 

(๓) รำยงำนสถำนกำรณ์  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้  รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทำงกำรพัฒนำและวิธีกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำต่อนำยกรัฐมนตรี 

(๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย 

ข้อ ๑๐ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  ให้เลขำนุกำรเสนอเรื่องที่อยู่ในหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมกำรต่อประธำนกรรมกำร  และให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมตำมควำม
รีบด่วนของเรื่อง  ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำร  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  
ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  หำกรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ  
ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  กรรมกำรคนหนึ่งให้มี เสียงหนึ่ง 
ในกำรลงคะแนน  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรได้ตำมควำมเหมำะสม  เพ่ือปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่จะมอบหมำยก็ได้ 

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร  ให้น ำข้อ  ๑๐  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้  คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรอำจขอให้

ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอื่นของรัฐ  และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสำรใด ๆ   
ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ  หรืออำจเชิญบุคคลใดมำให้ข้อเท็จจริง  ควำมเห็น   
ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร  หรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้ตำมที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๓ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเบี้ยประชุม  หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร  ให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเบี้ยประชุมกรรมกำรหรือ
ตำมระเบียบทำงรำชกำร  แล้วแต่กรณี  โดยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ข้อ ๑๔ ให้ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร  และมีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรและงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร   
(๒) ประสำนงำนกับรัฐบำลต่ำงประเทศ  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  องค์กรภำคเอกชน  และ

หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบนี้ 
(๓) รวบรวม  ศึกษำ  วิจัย  และวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ  ปัญหำ 

และอุปสรรคที่มีต่อกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบนี้  ตลอดจนจัดท ำข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ไขและป้องกัน
ปัญหำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

(๔) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรมอบหมำย 

หมวด  ๒ 
กำรคดักรองผูไ้ดร้ับกำรคุ้มครอง 

 
 

ข้อ ๑๕ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือตำมระเบียบนี้   
หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบคนต่ำงด้ำวที่อ้ำงตนว่ำมีเหตุสมควรจะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  ให้ชะลอ  
กำรส่งตัวคนต่ำงด้ำวนั้นออกไปนอกรำชอำณำจักร  เว้นแต่มีเหตุที่จะกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ 

ข้อ ๑๖ คนต่ำงด้ำวที่อ้ำงตนว่ำมีเหตุสมควรจะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  ให้ยื่นค ำร้องขอรับสิทธิ 
เป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ตำมแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด   
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ข้อ ๑๗ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำร้องขอรับสิทธิเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอ  ในกรณีที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำคนต่ำงด้ำวรำยใดไม่มีสิทธิ  
ยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองตำมระเบียบนี้  ให้ยกค ำร้องขอและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้คนต่ำงด้ำวทรำบ  
โดยคนต่ำงด้ำวนั้นอำจอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
ผลกำรพิจำรณำ  เมื่อครบก ำหนดเวลำอุทธรณ์และไม่มีกำรอุทธรณ์ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว   
ให้ด ำเนินกำรกับคนต่ำงด้ำวนั้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กำรยื่นอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด  ทั้งนี้  คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์คณะหนึ่งหรือหลำยคณะ  
ประกอบด้วยอนุกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๖  
เพื่อพิจำรณำอุทธรณ์แทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

ผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  
หำกมีมติให้ผู้ยื่นอุทธรณ์มีสิทธิยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแล้ว  ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมข้อ  ๑๘ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำร้องขอรับสิทธิเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแล้ว
เห็นว่ำคนต่ำงด้ำวรำยใดมีสิทธิยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  ให้แจ้งคนต่ำงด้ำวนั้นเพ่ือยื่นค ำขอ  
เป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองต่อคณะกรรมกำร  ตำมแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด   

ในกรณีที่คนต่ำงด้ำวตำมวรรคหนึ่งไม่ได้ยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองต่อคณะกรรมกำร
ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้ถือว่ำคนต่ำงด้ำวนั้นละทิ้งค ำร้องขอ  และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรกับคนต่ำงด้ำวนั้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๙ เมื่อคนต่ำงด้ำวไดย้ื่นค ำขอเป็นผู้ไดร้ับกำรคุ้มครองตอ่คณะกรรมกำรแล้ว  ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ออกเอกสำรแสดงสถำนะเป็นผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะแก่คนต่ำงด้ำวนั้น  และให้ถ่ำยรูป  
พิมพ์ลำยนิ้วมือ  และสอบถำมข้อมูลอื่นตำมที่เห็นสมควร  เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำให้สถำนะเป็น 
ผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  รวมทั้งให้บันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท ำทะเบียนประวัติของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว  
ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด   

ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจอนุญำตให้ผู้อยู่ระหว่ำง  
คัดกรองสถำนะไปพักอำศัยอยู่  ณ  ที่ที่เห็นสมควร  โดยให้ค ำรับรองว่ำจะมำพบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
เพ่ือรับทรำบค ำสั่งตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ที่ก ำหนดระหว่ำงรอกำรพิจำรณำให้สถำนะเป็นผู้ได้รับ  
กำรคุ้มครองก็ได้ 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดกรองค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร  และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้   
ให้ค ำนึงถึงหลักควำมเป็นเอกภำพของครอบครัว  สิทธิในกำรได้รับควำมช่วยเหลือในกำรพิจำรณำค ำขอ  
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ  และนโยบำยตำมมติคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย 
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ในกำรพิจำรณำตำมวรรคหนึ่ง  คณะกรรมกำรอำจมีมติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ไม่ ให้สถำนะเป็นผู้ ได้รับกำรคุ้มครองแก่ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะ  โดยแจ้ง 

ผลกำรพิจำรณำแก่ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะ  แล้วส่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อผู้อยู่ระหว่ำง
คัดกรองสถำนะนั้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๒) ให้สถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแก่ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะ  โดยคณะกรรมกำร  
อำจก ำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพ่ิมเติมด้วยก็ได้  และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกเอกสำรแสดงสถำนะ 
เป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแก่ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะนั้นตำมแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด   

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคสองให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๒๑ ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะหรือผู้ได้รับกำรคุ้มครองที่ฝ่ำฝืนเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด  หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้  หรือไม่ให้ควำมร่วมมือแก่คณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  หรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  คณะกรรมกำรอำจมีมติเพิกถอนสถำนะผู้อยู่ระหว่ำง
คัดกรองสถำนะหรือผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  แล้วส่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรกับคนต่ำงด้ำวนั้น  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๒๒ ในกำรพิจำรณำคัดกรองค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรคณะหนึ่งหรือหลำยคณะประกอบด้วยอนุกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 
ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวข้องกับหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมขอ้  ๖  เพื่อด ำเนินกำรสอบสวน  ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  ประเมินและจัดท ำควำมเหน็
เกี่ยวกับควำมสมบูรณ์และควำมน่ำเชื่อถือของค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  รวมทั้งควำมเห็นว่ำ 
ผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะ  สมควรได้รับสถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองหรือไม่  แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคัดกรองค ำขอเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองก็ได้ 

ข้อ ๒๓ ในกำรด ำเนินกำรคัดกรองผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  คณะกรรมกำร  ส ำนักงำนตรวจ 
คนเข้ำเมือง  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจส่งเสริมควำมร่วมมือและประสำนงำนกับรัฐบำลต่ำงประเทศ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือองค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีมติว่ำคนต่ำงด้ำวรำยใดไม่มีสิทธิยื่นค ำขอเป็นผู้ได้รับ 
กำรคุ้มครอง  หรือคณะกรรมกำรมีมติไม่ให้สถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแก่คนต่ำงด้ำวรำยใด  หรือ
คณะกรรมกำรมีมติเพิกถอนสถำนะผู้อยู่ระหว่ำงคัดกรองสถำนะหรือผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  คนต่ำงด้ำวนั้น
อำจยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือให้พิจำรณำสถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองได้ใหม่  เมื่อปรำกฏว่ำ  
มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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หมวด  ๓ 
กำรด ำเนนิกำรกบัผู้ได้รับกำรคุ้มครอง 

 
 

ข้อ ๒๕ เมื่อคนต่ำงด้ำวรำยใดได้รับสถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแล้ว  ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรกับผู้ได้รับกำรคุ้มครอง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ส่งตัวผู้ได้รับกำรคุ้มครองกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ได้รับ
กำรคุ้มครองนั้นประสงค์จะกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรด้วยควำมสมัครใจ  หรือมีเหตุที่จะกระทบต่อ
ควำมมั่นคงของประเทศ 

(๒) ให้ควำมช่วยเหลือในกำรกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำตำมควำมสมัครใจเมื่อเหตุ
แห่งกำรที่ไม่สำมำรถเดินทำงกลับได้สิ้นสุดลง  หรือพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือในกำรติดต่อประสำนงำน
เพื่อให้ผู้ได้รับกำรคุ้มครองสำมำรถเดินทำงไปประเทศที่จะพ ำนักต่อไปได้ 

(๓) ให้ผู้ได้รับกำรคุ้มครองอยู่ในรำชอำณำจักรได้เป็นกรณีพิเศษ  หรืออนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  แล้วส่งให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองต่อไป  ทั้งนี้   
ให้ค ำนึงถึงผลของกำรคัดกรองตำมระเบียบนี้ 

(๔) ด ำเนินกำรตำมสมควรเกี่ยวกับกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ได้รับกำรคุ้มครองที่เป็นเด็ก  และ  
กำรสำธำรณสุข  ทั้งนี้  ตำมกฎหมำย  พันธกรณีระหว่ำงประเทศ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบำย  
ของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๖ ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศประสำนงำนกับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
เพ่ือจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรกับผู้ได้รับกำรคุ้มครองตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  และแจ้งให้
คณะกรรมกำรทรำบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรกับผู้ได้รับกำรคุ้มครอง 

ข้อ ๒๗ หำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  กระทรวงมหำดไทย  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  
หรือส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ  เห็นว่ำเหตุแห่งกำรท่ีไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำของ
ผู้ได้รับกำรคุ้มครองรำยใดหรือกลุ่มใดสิ้นสุดลง  หรือเห็นสมควรส่งคนต่ำงด้ำวรำยใดหรือกลุ่มใดไปยัง
ประเทศที่สำม  ให้ประสำนกับส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
ส่งกลับประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำ  หรือส่งไปยังประเทศที่สำม  หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ ำงหนึ่งกับ 
ผู้ได้รับกำรคุ้มครองรำยนั้นหรือกลุ่มนั้นตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศและนโยบำยตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๘ กำรด ำเนินกำรส่งผู้ได้รับกำรคุ้มครองออกไปนอกรำชอำณำจักรตำมระเบียบนี้   
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 

เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ส่งผู้ได้รับกำรคุ้มครองออกไปนอกรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้สถำนะผู้ได้รับกำรคุ้มครองของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวเป็นอันสิ้นสุดลง 
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หมวด  ๔ 
กำรทบทวนและประเมนิผล 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำประเมินผลและทบทวนกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้รวมถึง
ปัญหำและอุปสรรค  และข้อเสนอแนวทำงแก้ไข  และรำยงำนต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำเป็นรำยปี 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๓๐ ในกำรพิจำรณำให้สถำนะเป็นผู้ได้รับกำรคุ้มครองแก่คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในรำชอำณำจักร
และไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศอันเป็นภูมิล ำเนำได้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำร  
ตำมระเบียบนี้  โดยค ำนึงถึงผลกำรพิจำรณำของส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ  
ที่ได้พิจำรณำไว้แล้ว 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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