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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยที่ ไ ด้ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ขึ้ น ในราชอาณาจั กร และทางราชการได้กาหนด
มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างเร่งด่วนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลง และการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้ า นสาธารณสุ ข กรณี จึ ง สมควรให้ ค นต่ า งด้ า วที่ อ ยู่ ใ นประเทศ ซึ่ ง เดิ ม ได้ รั บอนุ ญาตให้ อ ยู่ใน
ราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้ทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ทางานสิ้นสุดให้สามารถทางานต่อไปได้ โดยไม่จาต้องเดินทางกลับ
ประเทศต้ น ทางและเดิ น ทางกลั บ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รใหม่ เพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ย งจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการทางาน
ตามประกาศนี้ หมายถึง คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา ๑๓ (๒)
แห่ งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 64 แห่ งพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม และการอนุญาตให้พานักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วั นที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และอยู่ในราชอาณาจักรตลอดมา
ข้อ ๒ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทางาน ให้นายจ้างนาคนต่างด้าว
ไปดาเนินการ ดังนี้
(๑) ขอรับใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ณ สานักงานจัดหางาน ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทางานอยู่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2563
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(๒) ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อ ๓ มิให้ น ามาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และคาสั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวก
เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๒
ข้อ 4 เมื่ อ นายจ้ า งได้ ด าเนิ น การตามข้ อ 2 แล้ ว ให้ ค นต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการทางานได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ต้องขอรับ
ใบอนุญาตทางานทุกสามเดือน โดยต้องดาเนินการก่อนใบอนุญาตทางานเดิมหมดอายุ
ข้อ 5 การอนุญาตตามประกาศนี้สิ้นผลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ออกนอกเขตท้องที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนหรือท้องที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2) การอนุญาตให้ทางานสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
(3) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(4) เป็นโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดหรือเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์
แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
(5) ต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาถึง ที่สุ ด ให้จ าคุก เว้ น แต่ค วามผิ ด ซึ่ง ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

