
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข)าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ (๔) และมาตรา ๔๔ (๒) แห0ง
พระราชบัญญัติคนเข)าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว) 
ดังต0อไปน้ี 

 
ข)อ ๑  ให)ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข)าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
ข)อ ๒  โรคตามมาตรา ๑๒ (๔) คือ 
(๑) โรคเร้ือน 
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
(๓) โรคเท)าช)างในระยะท่ีปรากฏอาการเป9นท่ีรังเกียจแก0สังคม 
(๔) โรคยาเสพติดให)โทษ 
(๕) โรคซิฟ<ลิสในระยะท่ี ๓ 

 
ข)อ ๓  โรคตามมาตรา ๔๔ (๒) คือ 
(๑) โรคเร้ือน 
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
(๓) โรคเท)าช)าง 
(๔) โรคยาเสพติดให)โทษ 
(๕) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(๖) โรคซิฟ<ลิสในระยะท่ี ๓ 

 
 

ให)ไว) ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธB พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พลเอก อิสระพงศB  หนุนภักดี 

รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๐/หน)า ๓๑/๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปGจจุบันสถานการณBเก่ียวกับ
โรคเอดสBได)เปลี่ยนแปลงไปมาก จนกระท่ังการสกัดก้ันคนต0างด)าวท่ีติดเช้ือหรือปIวยด)วยโรคเอดสBมิให)
เข)ามาในราชอาณาจักรหรือเข)ามามีถ่ินท่ีอยู0ในราชอาณาจักร จะไม0มีผลต0อการปKองกันการ
แพร0กระจายของโรคดังกล0าวในประเทศอีกต0อไป สมควรยกเลิกการกําหนดให)โรคเอดสBเป9นโรคท่ี
ต)องห)ามมิให)คนต0างด)าวซึ่งเป9นโรคดังกล0าวเข)ามาในราชอาณาจักรหรือเข)ามามีถ่ินท่ีอยู0ใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๒ (๔) และมาตรา ๔๔ (๒) แห0งพระราชบัญญัติคนเข)าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  
จึงจําเป9นต)องออกกฎกระทรวงน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๑๘ กุมภาพันธB ๒๕๕๘ 

 
 
 


