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ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดักาญจนบุรี  
ขอต้อนรับ  

นักศึกษา หลกัสูตรเสริมความรู้เร่ืองการเป็นประชาคม
อาเซียน การเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน 

(ASEAN CONNECTIVITY) รุ่นที ่๒ 



บรรยายโดย         
ร้อยต ารวจเอกอ าพร  มุสิกพนัธ์ 

     รองสารวตัรตรวจคนเข้าเมืองจังหวดักาญจนบุรี 



 การก่อตั้ง   ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ไดเ้ร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๓๐ มีช่ือว่า “ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดักาญจนบุรี” สังกดักองตรวจคนเขา้เมือง มี
นายต ารวจระดบัสารวตัรเป็นหวัหนา้ด่าน  มีก าลงัพล ๑๑ นาย รับผิดชอบพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี   
โดยเช่าอาคารพาณิชย ์๓ ชั้น จ านวน ๑ คูหา ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณกาญจนบุรีพลาซ่า ถนนแสงชูโต 
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นท่ีท าการชัว่คราว ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ไดย้า้ยท่ีท าการมา
ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๐๐/๒๒ หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงเป็นท่ีราชพสัดุ 
มีเน้ือท่ี ๗ .๙๖ ไร่ และใชเ้ป็นท่ีท าการตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
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การเปลีย่นแปลง 
พ.ศ.๒๕๓๓  ก.ตร. มีมติยกเลกิต าแหน่งเดมิทั้งหมด เปลีย่นช่ือเป็น   “ด่านตรวจคนเข้าเมือง
จังหวดักาญจนบุรี”  โดยมี หัวหน้าหน่วย  ก าลงัพล และพืน้ที่รับผดิชอบเช่นเดมิ 
     พ.ศ.๒๕๓๗    ปรับโครงสร้าง แบ่งส่วนราชการ กรมต ารวจ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมือง
กาญจนบุรี ไปขึน้ตรงกับกองตรวจคนเข้าเมือง ๓ (ตม.๓) และ ให้มีพืน้ที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด 
คอื จังหวดักาญจนบุรี และจังหวดัราชบุรี 
     พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการยกฐานะหัวหน้าหน่วยงานขึน้เป็นระดับ “รองผู้ก ากับการ” เมื่อ
เดอืนมิถุนายน และยกระดบัเป็น “ผู้ก ากบัการ” ในเดือนกันยายน ปีเดยีวกนั 
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    พ.ศ.๒๕๕๒   ปรับโครงสร้างส่วนราชการ รวมด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี               
และด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรีเข้าด้วยกัน และเปลี่ยนช่ือเป็น   

ขึ้นตรงต่อ “กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓” มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวดัเดยีว ทั้งนีต้ั้งแต่วนัที่ ๗ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นต้นมา 
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เลขที ่๑๐๐/๒๒ ถ.แม่น า้แม่กลอง ต.ปากแพรก  อ.เมอืง  จ.กาญจนบุรี ห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ ๑๒๗ กม. 



พ.ต.อ.ธีระยุทธ บุตรน า้เพชร 
ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี 

พ.ต.ท.อาทร วงศ์ใจเกือ้ 
รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี 

พ.ต.ท.ณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน 
รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี 

พ.ต.ท.สมพล กาญจนา 
สว.ตม.จว.กาญจนบุรี (๑) 

พ.ต.ท.หญิง เพญ็ทพิย์ กรุณามงคล 
สว.ตม.จว.กาญจนบุรี (๒) 

 พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย 
สว.ตม.จว.กาญจนบุรี (๓) 
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ต ำแหน่ง  

 

อตัรำ 

อนญุำต 

อตัรำก ำลงัพล 
 

คนครอง 
ไปช่วย 

รำชกำร 

ปฏิบตัิ 

หน้ำท่ีจริง 

 

อตัรำวำ่ง 

ผู้ก ำกบักำร ๑ ๑ - ๑ - 

รองผู้ก ำกบักำร ๒ ๒ - ๒ - 

สำรวตัร ๓ ๓ - ๓ - 

รองสำรวตัร ๑๘ ๗ - ๗ ๑๑ 

รองสำรวตัร(เล่ือนไหล) ๑๑ ๑๑ - ๑๑ - 

ผู้บงัคบัหมู่ ๓๒ ๒๔ - ๒๕ ๘ 

รวม ๖๗ ๔๘ - ๔๘ ๑๙ 



ศรีสวสัดิ์ 

ด่าน ฯ 

เลาขวญั 

จ.อุทยัธานี 

จ.นครปฐม 

จ.ราชบุรี 

พม่า ช่องจะแก 
ช่องสามัคคี 

ช่องพระเจดียฯ์ 

ช่องห้วยองค์พระ 

ช่องต้นยาง 

ช่องเลาะโล 
ช่องยาพู 

ช่องคอรามัน 
ช่องหินกอง 

บ.ต้นยาง 

บ.ชิเด่งเฉ่ง 
บ.กยุจะโถ 

บ.อต่ีอง 

ช่องเลเองซุ 

ช่องเขาปลาน้อย 

ช่องบ้องตี ้
ช่องห้วยโมง 

ช่องตะนาวศรี 

ช่องผาสุก 

ช่องแคปิซอง 

ช่องเต่าด า 

ช่องไอไว 
ช่องเขาว่ายอ 

ช่องกระรอกดง 
ช่องโตเซ็ง 
ช่องแม่ธามี่ 
ช่องอมัรา 
ช่องพุม่วง 

เหมอืงเต่าด า 

บ.บ้องตีบ้น 

บ.ห้วยน า้ขาว 

บ.ป่าหมาก 

บ.ป่ายอ 

บ.เกริงกระเวยี 

บ.พุม่วง 

บ.พุน า้ร้อน 

ไทรโยค 
บ.ทุ่งมะเซอย่อ 

บ.ท้ายเหมอืง เมอืง 

บ่อพลอย 

ท่ามะกา 

สังขละบุรี 

บ.จะแก 

บ.พระเจดย์ีฯ 
บ.ทไิร่ป้า 

บ.ปะไรโหนก 

บ.คลติี ้

ทองผาภูม ิ

บ.ห้วยปากคอก 

ช่องปะไรโหนก 
ช่องกววีอ 

ช่องหกพนัไร่ ช่องทไิร่ป้า 

ช่องประจ าไม้ 

ช่องพุชะนี 

จต.ร่วมจงอัว่ 

มีแนวชายแดนติดประเทศเพือ่น
บ้าน ระยะทาง ๓๑๗ กม. มี
ช่องทางเข้า-ออกตามธรรมชาติ 
มากกว่า ๔๐  ช่องทาง   มีพืน้ที่ 
 ๑๙,๔๘๓ ตม.กม. 

9 



ช่องทางอนุญาต 

   จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน 

   จุดผ่อนปรนฯบ้านพระเจดย์ีสามองค์ 



เมียนมาร์ 

เมือง
ทวาย 

พญาตองซู 
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ล าดบังานตรวจคนเข้าเมือง 
๒. 

การขออยูต่่อ 
ในราชอาณาจกัร  

๑. 
งานตรวจบุคคล พาหนะ  

และการอนุญาต 
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

๓ 
การใหถ่ิ้นท่ีอยู่ 

ในราชอาณาจกัร  

๔. 
การจบักมุด าเนินคดี 

ตาม พ.ร.บ.คนเขา้เมือง  

๕. 
การควบคุม ผลกัดนั 
ส่งกลบั คนต่างดา้ว  

๖. 
การรวบรวมขอ้มูล 



การควบคุมคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 

การตรวจสอบ 
 และ 

คดักรอง 

การตรวจสอบ 
และ 

ควบคุม 

การตรวจสอบ 
และ 
จ ากดั 

 
ทุกขั้นตอน จะต้องมีการบันทกึข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ 

 เพือ่ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเพือ่ให้การควบคุมเกดิประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ :  คนต่างด้าวหมายความว่าบุคคลธรรมดา ซ่ึงไม่มสัีญชาตไิทย 



การตรวจสอบ และคดักรอง 

 
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เม่ือบุคคล หรือพาหนะ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ทั้งทางอากาศ ทางเรือ ทางบก และเดินเท้า  เพือ่เป็นการสกดักั้น คดักรอง บุคคล 
ไม่พงึประสงค์ 
 



    พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ก าหนดให้  
  บุคคลซ่ึงเดนิทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร 
   - ต้องเดนิทางตามช่องทางที่ก าหนด (ม.๑๑) 
   - ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม (ม.๑๒) 
   - ต้องยืน่แบบรายการ  และผ่าน การตรวจ 
      จากพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.๑๘) 
 
 ส่วนยานพาหนะ กต้็องยืน่แบบ 
รายการ และผ่านการตรวจของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่  ณ ช่องทางทีก่ าหนด ตามมาตรา 
๒๒ - ๒๖ 

เคร่ืองมอื ในการ คดักรอง 



เคร่ืองมอื ในการคดักรอง 
    

 จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม หรือบุคคลไม่พงึประสงค์  
 ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมอืงฯ (ม.๑๒) เช่น 
 - ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนที่

ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลง
ตรา (หรือไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา) 

 - ไม่มปัีจจัยในการยงัชีพตามสมควร 
 - เข้ามาเพือ่มอีาชีพเป็นกรรมกร 
 - เคยได้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ลหุโทษ 
 - มพีฤติการณ์เป็นภัยสังคม 
 - เ ข้ามาเพื่อ ค้าประเวณี  ค้า ยาเสพติด  หรือ

ประกอบกจิการทีข่ดัต่อความสงบเรียบร้อย 
 - ไม่มเีงนิติดตัว หรือ ไม่มปีระกนั 
 - ถูกรัฐบาลไทย หรือต่างประเทศ เนรเทศ 
                                      ฯลฯ 
 



เคร่ืองมอื ในการคดักรอง 
 
       ต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม เช่น 
  โรคเร้ือน 
  วณัโรค 
  โรคเท้าช้าง 
  โรคยาเสพติดให้โทษ 
   โรคซิสฟิริส  ระยะที่ ๓ 

 
        ต้องมีปัจจัยยงัชีพ 
  บุคคล ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ครอบครัว ๔๐,๐๐๐ บาท 



การตรวจสอบ และควบคุม 
 เป็นข้ันตอนการปฏิบัติ  เม่ือคนต่างด้าวเข้ามาพกัอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร แล้ว เพือ่เป็นการ

ควบคุม ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย และไม่ให้ก่อปัญหาที่กระทบกบั
ความสงบเรียบร้อย ของสังคม 



เคร่ืองมอื ในการตรวจสอบ ควบคุม 
พ.ร.บ.คนเขา้เมืองฯ ก าหนดหนา้ท่ีของคนต่างดา้ว และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไว ้ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ตอ้งมีหลกัฐานการเขา้มาโดยถกูตอ้ง ไม่มีสันนิษฐานวา่หลบหนีเขา้เมือง (ม.๕๘) 
เม่ืออยูเ่กินระยะเวลาท่ีอนุญาตตอ้งขออยูต่่อกบัพนกังานตรวจคนเขา้เมืองตาม

หลกัเกณฑ ์(ม.๓๕) ถา้อยู ่ต่อเม่ือการอนุญาตส้ินสุด มีโทษจ าคุก ๒ ปี หรือ ปรับ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทงัปรับ = อยูโ่ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตอ้งไม่ประกอบอาชีพท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต (ม.๓๗(๑)) โทษจ าคุก ๕ ปี หรือปรับ 

๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตอ้งแจง้การเขา้พกัอาศยั การเปล่ียนท่ีพกัอาศยั  การยา้ยท่ีพกัอาศยั  การเดินทางไป

ต่างจงัหวดั และการอยูใ่นราชอาณาจกัรเกิน ๙๐ วนั ทุกๆระยะ ๙๐ วนั ต่อพนกังาน
ตรวจคนเขา้เมือง หรือต ารวจ (ม.๓๗(๒) – (๕)) ฝ่าฝืนปรับ ๕,๐๐๐ บาท และปรับอีก
วนัละ ๒๐๐ บาท จนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 
 
 



เคร่ืองมอื ในการตรวจสอบควบคุม 
เจา้บา้น เจา้ของ หรือผูค้รอบครองเคหสถาน  ผูจ้ดัการโรงแรม ตอ้งแจง้การเขา้พกัอาศยั

ของคนต่างดา้วภายใน ๒๔ ชม. ท่ีคนต่างดา้วเขา้พกัอาศยั (ม.๓๘) ฝ่าฝืนปรับ ๒,๐๐๐
บาท ถา้ผูฝ่้าฝืนเป็นผูจ้ดัการโรงแรมปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 

    
 

 

ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งยอมรับการตรวจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามขอบเขตของกฎหมาย  การไม่ยอม
ใหต้รวจอาจเป็นการขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  



 การตรวจสอบ และจ ากดั 

เป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
 
เคร่ืองมือ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมอืง พ.ศ.2522 
ต้องยืน่แบบรายการ และเดนิทางออกตามช่องทางที่ก าหนด ฝ่าฝืนมีโทษ
เช่นเดยีวกบัขณะเดนิทางเข้า 
หากพบว่ามคี าส่ังห้ามทีช่อบด้วยกฎหมายไม่ให้เดนิทางออก กจ็ะต้องถูกห้าม หรือ
กรณีมหีมายจับหรือค าส่ังให้จับกมุ กจ็ะต้องถูกจับกมุ 
 การผลกัดัน – ส่งกลบั  ในกรณีที่คนต่างด้าวเป็นคนต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา หรือการอนุญาตส้ินสุด หรือท าผิดกฎหมาย และถูก
ด า เ นินคดีตามหลัก เกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว   ก็จะถูกบังคับใ ห้ เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร 



ปัญหาคนเข้าเมอืง 

ปัญหาคนเข้าเมอืงทัว่ ๆ ไป 
      หมายถึงปัญหาอนัเกิดจากคนต่างดา้วซ่ึงเดินทางเขา้เมืองมาโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น กระท า
ความผดิตามกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ร.บ.คนเขา้เมืองฯ พ.ร.บ.คนท างานของคนต่างดา้ว
ฯ หรือความผดิอ่ืน ๆ  
       การด าเนินการกเ็ป็นไปตามกฎหมายนั้น และเขา้สู่กระบวนการควบคุมตามระบบ เช่น ผลกัดนั
ส่งกลบั แลว้ข้ึนบญัชีเป็นบุคคลตอ้งหา้ม เป็นตน้ฯลฯ 



ปัญหาคนเข้าเมอืง 

ปัญหาแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย 
      กล่าวโดยเฉพาะหมายถึง แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย  ท่ีส าคญัมี ๓ สญัชาติ คือ พม่า 
ลาว และกมัพชูา   
      ในส่วนของจงัหวดักาญจนบุรี ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีส าคญั คือแรงงานต่างดา้วสญัชาติพม่า 



ปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 

จงัหวดักาญจนบุรีมีสถานะ เป็นทั้งตน้ทาง ทางผา่น และปลายทาง ของแรงงานต่างดา้ว สญัชาติพม่า 
  - ส าคญัท่ีสุด คือเป็นตน้ทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศ ท่ีมีแนวพรมแดนติดกบัประเทศพม่าเป็น
ระยะทางประมาณ ๓๑๗ กม. และมีช่องทางเขา้ – ออก ตามธรรมชาติ(ผดิกฎหมาย) มากกวา่ ๔๐ ช่องทาง 
-ทางผา่น  เน่ืองจากพื้นท่ีตอนในมีเส้นทางในการเดินทางไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดส้ะดวกหลายเส้นทาง เช่น 
ไปจงัหวดันครปฐม, จงัหวดัราชบุรี และสุพรรณบุรี เป็นตน้ 
- ปลายทาง  มีแรงงานพม่าลกัลอบท างานอยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรี ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 



มาตรการป้องกนั และปราบปราม 

การป้องกัน และสกดักั้น 
          ไดต้ั้งจุดตรวจ จุดสกดั ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ในเส้นทางหลกั สาย ๓๒๓ ซ่ึงเป็นเสน้ทางจากแนว
ชายแดนจากอ าเภอสงัขละบุรี ถึงอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
การปราบปราม 
           ออกสืบสวนจบักมุแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการในพื้นท่ีรับผดิชอบ 



สถติกิารจบักมุ 

  
ปีงบประมาณ 

  

ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง 

พมำ่ ลำว กมัพชูำ อ่ืน ๆ รวม(คน) 

๒๕๕๖ ๕,๑๑๙ ๖ ๔๔ ๑ ๕,๑๗๐ 

  
ปีงบประมาณ 

  

ความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
นำยจ้ำง(จ้ำงแรงงำน
ต่ำงด้ำวโดยไมไ่ด้รับ

อนญุำต) 
ผู้น ำพำ 

ให้ท่ีพกัพิง 
ช่วยเหลือ 
ซ่อนเร้น 

รวม(คน) 

๒๕๕๖ ๑ - ๒๘ ๒๙ 



ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหา อุปสรรค 
          - สภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 
          - ขนาดของพื้นท่ี 
          - ก าลงัพล ไม่เพียงพอ 

ประเทศพม่า 



การเตรียมความพร้อมสู่ AEC 



ปัจจุบัน                                                       อนาคต 

เตรียมสถานที่ 

ปรับปรุงสถานท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองบา้นพนุ ้ า
ร้อน ใหมี้ศกัยภาพสูงสุด ตามสภาพท่ีมีขอ้จ ากดั 

โครงการด่านพรมแดนขนาดใหญ่  พร้อมระบบ 
และอุปกรณ์ระดบัสากล งบ ๘๐๐ ล้านบาท 



เตรียมระบบ และอุปกรณ์ 

ปัจจุบัน  การตรวจอนุญาตบุคคล  ณ ด่าน ตม.บ้านพุน า้ร้อน ใช้วธีิบนัทกึการตรวจด้วยคอมพวิเตอร์ 
หนังสือเดนิทาง :  ตรวจด้วยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ โปรแกรม PIBICS  ซ่ึงติดตั้งโดย ศทส. 
เอกสารผ่านแดน : ตรวจด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ผ่านโปรแกรม ที ่ด่าน ตม.บ้านพุน า้ร้อนก าหนดเอง  
                               เขยีนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ของบริษัท อติาเลยีน – ไทยฯ  



เตรียมบุคคลากร 

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ทั้งด้านทัศนคติ 
และภาษา พร้อมทั้งศึกษาดูงานทีเ่มอืงทวาย 



 จุดผ่านแดนช่ัวคราวบ้านพนุ า้ร้อน 



ทีต่ั้ง 

 จุดผ่านแดนช่ัวคราวบ้านพุน า้ร้อน  ตั้งอยู่ริมถนนห้วยน า้ขาว – บ้านเก่า  บริเวณ
หน้าวดัพุน า้ร้อนรัตนคีรี  หมู่ ๑๒ ต.บ้านเก่า   อ.เมอืง  จ.กาญจนบุรี  ห่างจากแนวเขตแดน
ประมาณ  ๔  กโิลเมตร 



สภาพทัว่ไป 

 ฝ่ังไทยเป็นชุมชนขนาดย่อม มปีระชากรอาศัยอยู่พอสมควร  ฝ่ังพม่า มด่ีานตรวจ
คนเข้าเมอืงตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตแดนประมาณ  $ กม. มชีาวบ้านอยู่ประมาณ @Q หลงัคา
เรือน และมชุีมชนขนาดย่อมอยู่ห่างไปประมาณ ๒๐ กม.  



ภารกจิ และ สถานการณ์ 

     ภารกจิของด่าน ตม.บ้านพุน า้ร้อน คอืการตรวจบุคคล และพาหนะ ผ่านแดน 
 - ให้บริการ บุคคล และพาหนะ 
 - สกดักั้น คดักรองบุคคล ทีไ่ม่พงึประสงค์ ไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
 - จ ากดั บุคคล ทีต้่องห้ามไม่ให้เดนิทางออก หรือ มหีมายจับ ฯลฯ 
สถานการณ์ : การเดนิทางข้ามแดนยงัเบาบาง เน่ืองจากยานพาหนะยงัข้ามแดนไม่ได้ เพราะยงัไม่มข้ีอตกลง 
                       ระหว่างประเทศในการอนุญาตให้น ายานพาหนะเดนิทางข้ามแดน 



สถิติบุคคลเดินทางเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน 

หมายเหตุ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่วนัที ่๑๓ ม.ิย.๕๖ 

ปีงบ 
ประ 
มาณ 

หนังสือเดนิทาง (Passport) เอกสารผ่านแดน ( Border Pass 
)  

 

รวมทุกประเภท 

ไทย ต่างชาติ ไทย พม่า 

เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

๒๕๕๖ ๕๑๒ ๑,๗๑๗ ๓,๙๓๐ ๓,๙๗๐ ๓,๒๑๒ ๓,๘๐๖ ๓,๓๑๔ ๒,๔๕๔ ๑๑,๒๕๗ ๑๒,๒๔๓ 



จบการน าเสนอ                    
ขอขอบคุณ 



สถิติบุคคลเดินทางเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน 

ปีงบประมาณ 
หนังสือเดนิทาง (Passport) 

สัญชาตไิทย ชาวต่างชาต ิ สัญชาตพิม่า 
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

๒๕๕๖ ๕๑๒ ๑,๗๑๗ ๓,๙๓๐ ๓,๙๗๐ ๓๔ ๔๑ 

หมายเหตุ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่วนัที ่๑๓ ม.ิย.๕๖ 

ปีงบประมาณ 

เอกสารผ่านแดน ( Border Pass & Temporary Border Pass)  

สัญชาตไิทย สัญชาตพิม่า ต่างชาต ิ

เข้า ออก เข้า ออก เข้ำ ออก 
๒๕๕๖ ๓,๐๑๓ ๓,๖๒๒ ๓,๑๒๗ ๒,๓๑๙ - - 

รวมทุกประเภท  เขา้ ๙๗๓๑  คน  ออก   



สถิติงานบริการคนเข้าเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

  
ปีงบประมา

ณ 
  

ขออยู่ต่อ 

RE - 
ENTRY 

แจ้งอยู่
เกนิ 

90 วัน 

แจ้งที่พัก
อาศัย 

โรงแรม 
เกสเฮ้าส์ 

ฯลฯ 

รวม 
ระยะสัน้ 

ระยะ
ยาว 

๒๕๕๖ ๗๐๘ ๒,๑๙๑ ๕๘๑ ๔๘,๖๔๗ ๒๘,๖๓๗ ๘๐,๗๖
๔ 



สถิติงานสืบสวนปราบปราม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
  

ปีงบประมาณ 
  

ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง 

พมำ่ ลำว กมัพชูำ อ่ืน ๆ รวม(คน) 

๒๕๕๖ ๕,๑๑๙ ๖ ๔๔ ๑ ๕,๑๗๐ 

  
ปีงบประมาณ 

  

ความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
นำยจ้ำง(จ้ำงแรงงำน
ต่ำงด้ำวโดยไมไ่ด้รับ

อนญุำต) 
ผู้น ำพำ 

ให้ท่ีพกัพิง 
ช่วยเหลือ 
ซ่อนเร้น 

รวม(คน) 

๒๕๕๖ ๑ - ๒๘ ๒๙ 

  
ปีงบประมาณ 

  

จับกุมข้อหาอื่น ๆ  

อำชญำกรรมข้ำมชำติ 
กำรค้ำ
มนษุย์ 

ยำเสพติด รวม(คน) 

๒๕๕๖ - ๗ ๒๖ ๓๓ 



สถิตกิารผลกัดนัส่งกลบั ปีงบประมาณ 

  
ปีงบประมาณ 

  

การผลักดันบุคคลต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร 

พม่ำ ลำว กมัพชูำ อ่ืน ๆ รวม(คน) 

๒๕๕๖ ๖,๓๗๐ ๔๒ ๗๕ ๕ ๖,๔๙๒ 



๒.๖ สถิติการผ่อนผนัแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงเป็นกรณพีเิศษ ปี ๒๕๕๖  
        ตามมติ ครม. เมือ่วนัที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลา ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม(คน) 

๕ ม.ีค.   – ๓๑ ม.ีค.๕๖ ๓,๔๙๘ ๒,๖๖๒ ๖,๑๖๐ 

๑ เม.ย. –  ๓๐ เม.ย.๕๖ ๗,๓๑๗ ๕,๒๓๖ ๑๒,๕๕๓ 

๑ พ.ค.  – ๓๑ พ.ค.๕๖ ๙,๕๙๕ ๖,๔๘๘ ๑๖,๐๘๓ 

๑ ม.ิย.   –  ๓๐ ม.ิย.๕๖ ๖,๒๗๒ ๔,๕๖๔ ๑๐,๘๓๖ 

๑ ก.ค.   –  ๓๑ ก.ค.๕๖ ๗,๔๘๙ ๔,๘๑๕ ๑๒,๓๐๔ 

๑ ส.ค.   –   ๑๑ ส.ค.๕๖ ๕,๐๑๒ ๓,๑๘๖ ๘,๑๙๘ 

รวมทั้งส้ิน(คน) ๓๙,๑๘๓ ๒๖,๙๕๑ ๖๖,๑๓๔ 

ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.๓ ได้ด าเนินการพสูิจน์สัญชาต ิตั้งแต่วนัที่ ๕ มีนาคม  – ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ มีแรงงานต่าง
ด้าวเข้ารับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต สัญชาตพิม่า  จ านวน ๖๔,๙๒๒ คน  และสัญชาตกิมัพูชา  

จ านวน ๑,๑๐๐ คน   ผู้ตดิตาม สัญชาตพิม่า จ านวน ๑๑๒ คน   รวมทั้งส้ิน ๖๖,๑๓๔ คน 
 



บรเิวณจุดผอ่นปรนบา้นพระเจดยี ์อ.สงัขละบุร ี 



บรเิวณจุดตรวจน ้าเกริก๊ อ.สงัขละบุร ี 



บรเิวณจุดตรวจรนัต ีอ.สงัขละบุร ี 



บรเิวณจุดตรวจถาวรไทรโยค อ.ไทรโยค 



จุดผา่นแดนถาวรบา้นพนุ ้ารอ้น 


