
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเปน็กรณีพิเศษ   

ส าหรบัคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  เพ่ือให้   
แรงงานต่างด้าวดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อท างานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เนื่องจาก 
ปัจจุบันปรากฏว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาด 
เป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพ้ืนที่   รัฐบาลจึงต้องก าหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ท าให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออยู่ในราชอาณาจักร  
เพื่อท างานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  จึงจ าเป็นต้องให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
เพื่อด าเนินการดังกล่าวได้ต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม   
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒ นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   

ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภท  
คนอยู่ชั่วคราวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการท างาน  หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร 
เพ่ือการท างานไว้แล้ว  ซึ่งได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เป็นกรณีพิเศษจนถึงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕   

ในกรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ  ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง 
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวตามข้อ  ๓  ไปขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ต่อไป  ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด   
หรือสถานที่อื่นที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด   

ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ ตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าว   
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อท างานได้จนถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ข้อ ๕ ให้ผู้ติดตามคนต่างด้าวตามข้อ  ๓  ซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี  อยู่ในราชอาณาจักรได้  
ตามระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาของผู้นั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร   

ผู้ติดตามคนต่างด้าวซึ่งมีอายุสิบแปดปีหลังวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   หากประสงค์จะอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไปจะต้องท างานกับนายจ้าง  โดยต้องยื่นค าขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วย   
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  และแก้ไขทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร   
ภายในหกสิบวันก่อนอายุครบสิบแปดปี  แต่ถ้ามีเวลาด าเนินการไม่ถึงหกสิบวัน  ให้ขยายเวลาให้ครบ 
หกสิบวัน 

ให้น าความในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ติดตามคนต่างด้าวตามวรรคสองด้วย   
โดยอนุโลม   

ข้อ ๖ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างาน   
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ   
ด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา   รัฐบาล 
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ซึ่งมีวาระ 
การจ้างงานครบ  ๒  ปี  และครบระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในระหว่างวันที่    
๑  มกราคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่   ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษอีก 
ตามระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าครบเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรระหว่างวันที่   ๑  มกราคม  ๒๕๖๔   
ถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษอีกหกเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ   

(๒) ถ้าครบเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป   
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษอีกหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง   

ข้อ ๗ มิให้น ามาตรา  ๑๒  (๑๐)  และมาตรา  ๕๔  และค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ท่ี  ๑/๒๕๕๘  เรื่อง  การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาในราชอาณาจักร   ลงวันที่   
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ประกาศนี้รับรองให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๘ นอกจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง  เมื่อ 

(๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๒) การอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน   
ของคนต่างด้าว 

(๓) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๔


