ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เขตพื้นที่รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
จว.มุกดาหาร
ตม.จว.มุกดาหาร
โทร.042 674 072, 042 674 041
จว.อุบลราชธานี
ตม.จว.อุบลราชธานี
โทร.045 441 108, 045 485 107
จว.หนองคาย
ตม.จว.หนองคาย
โทร.042 990 935, 042 422 689
จว.นครพนม
ตม.จว.นครพนม
โทร.042 532 676, 042 532 675
จว.บึงกาฬ
ตม.จว.บึงกาฬ
โทร.042 491 283, 042 491 832
จว.ขอนแก่น,ชัยภูมิ,มหาสารคาม
ตม.จว.ขอนแก่น
โทร.043 465 242
จว.นครราชสีมา
ตม.จว.นครราชสีมา
โทร.044 375 138 – 9
จว.เลย
ตม.จว.เลย
โทร.042 821 911, 042 821 284
จว.ศรีสะเกษ
ตม.จว.ศรีสะเกษ
โทร.0 864 681 288
จว.สกลนคร, กาฬสินธุ์
ตม.จว.สกลนคร
โทร.042 715 219, 042 714 218
จว.อำ�นาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด
ตม.จว.อำ�นาจเจริญ
โทร.045 452 789, 045 523 239
จว.อุดรธานี,หนองบัวลำ�ภู
ตม.จว.อุดรธานี
โทร.042 249 982
จว.สุรินทร์ , บุรีรัมย์
ด่าน ตม.กาบเชิง
โทร.044 559 127, 044 559 128

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำ�หรับประชาชน

งานอำ�นวยการ ,งานการเงิน และพัสดุ
โทรศัพท์ / โทรสาร 042 674 072

งานบริการคนต่างด้าว

- ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
- Re-entry Permit (ขอสงวนสิทธิ์)
- งานใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ (สลักหลังแจ้งออก)
- งานตรวจลงตรา / เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
- รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรทุกระยะ 90 วัน
- รับแจ้งที่พักอาศัยจาก เจ้าบ้าน, เจ้าของ หรือ
ผู้ประกอบการฯลฯ
โทรศัพท์ 042 674 072 ต่อ 12

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง

งานตรวจบุคคลและพาหนะ

- ตรวจบุคคลและพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักร
- Visa on Arrival
โทรศัพท์ / โทรสาร 042 674 043, 042 674 044
จุดตรวจท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042 611 994

งานสืบสวนปราบปราม

- งานสืบสวนปราบปราม
- งานส่งกลับ
- งานต้องห้าม
- งานห้องกัก
โทรศัพท์ 042 674 041, 042 674 072 ต่อ 13
สายด่วน 1178

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคำ�ผักหนอก ถนนชยางกูร
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร 49000

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน
http: www.mukdahan.immigration.go.th

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พระราชบัญญัตกิ ารทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

การกระทำ�ความผิด

บทลงโทษ

การกระทำ�ความผิด

บทลงโทษ

1. บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราช
อาณาจักรซึ่งมิใช่ช่องทาง ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เขตท่า สถานีหรือท้องที่ และตาม
กำ�หนดเวลาตามที่รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา(มาตรา 11)
2. บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราช
อาณาจักร โดยไม่ยื่นรายการตามแบบ
และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (มาตรา 18 วรรค 2)

- จำ�คุกไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- กรณี ผู้มีสัญชาติไทย
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา 62)
- จำ�คุกไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- กรณี ผู้มีสัญชาติไทย
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา 62)

6. คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักรเป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพ
หรือรับจ้างทำ�งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
(มาตรา 37(1))
7.คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่พักอาศัย ณ
ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา
รา 37(2))

- จำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (มาตรา
75)
- ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
และปรับอีกไม่เกินวัน
ละ 200 บาท จนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตา
76)

8. คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักรเป็นการชั่วคราว ไม่แจ้งที่พัก
อาศัยของตนเมื่อครบกำ�หนดระยะ 90 วัน
หรือทุกระยะ 90 วัน (มาตรา 37(5))

- ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
และปรับอีกไม่เกินวัน
ละ 200 บาท จนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา
76)

3. เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
เคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม รับคน
ต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งที่พักอาศัยของ
คนต่างด้าวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (มาตรา 38)

- ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ถ้าเป็นผู้จัดการโรง
แรมปรับตั้งแต่ 2,000 –
10,000 บาท (มาตรา 77)

4. ผู้ใดนำ�หรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราช - จำ�คุกไม่เกิน 10 ปี และ
อาณาจักร หรือกระทำ�การด้วยประ การ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ใดๆอันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ
(มาตรา 63)
หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
(มาตรา 63)
5. ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราช
- จำ�คุกไม่เกิน 5 ปี และ
อาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ให้คนต่างด้าว ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประ (มาตรา 64)
การใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการ
จับกุม (มาตรา 64)

9. คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ - จำ�คุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือ ปรับไม่เกิน 20,000
ถูกเพิกถอน (มาตรา 81)
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
หมายเหตุ อยู่เกินกำ�หนด
วันอนุญาต เปรียบเทียบ
ปรับวันละ 500 บาท
(มาตรา 81)

พบเห็น :
• คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
• แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
• แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดของ คนต่างด้าว
อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์
แจ้งได้ที่ งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มุกดาหาร
โทร. 042 674 041 สายด่วน 1178

การกระทำ�ความผิด

บทลงโทษ

1. นายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต - ปรับตั้งแต่ 10,000
ทำ�งานเข้าทำ�งาน (มาตรา 27)
ถึง 100,000 บาท/ คน
(มาตรา 54)
2. นายจ้างรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาต - ปรับไม่เกิน 10,000
ทำ�งานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานกับตน บาท (มาตรา 54)
(มาตรา 27)
3.นายจ้างให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาต
- ปรับไม่เกิน 10,000
ทำ�งานกับตนนอกเหนือจากประเภทหรือ บาท (มาตรา 55)
ลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ
ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(มาตรา 27)
4. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือ - ปรับไม่เกิน 10,000
หนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริงหรือ บาท (มาตรา 55)
ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุ
อันควร (มาตรา 55)
5. คนต่างด้าวทำ�งานโดยไม่ได้รับใบ
- จำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
อนุญาต (มาตรา 51)
ปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง
100,000 บาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ (มาตรา 51)
6. คนต่างด้าวไม่ทำ�งานตามประเภทหรือ - ปรับไม่เกิน 20,000
ลักษณะและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือ
บาท (มาตรา 52)
สถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต
(มาตารา 26 วรรคแรก)
7. คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
- ปรับไม่เกิน 10,000
อยู่ กับตัว หรืออยู่ ณ สถานที่ทำ�งานใน บาท (มาตรา 53)
ระหว่างเวลาทำ�งานเพื่อแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน (มาตรา 24)

