
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเปน็การเฉพาะ   

ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมียนมา   
ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 
 

โดยที่ ได้ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  :  COVID-19)  ขึ้นในราชอาณาจักร  และทางราชการได้ก าหนด
มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรค  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ
อย่างเร่งด่วนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลง  และการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านสาธารณสุข  กรณีจึงสมควรให้คนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศ  ซึ่งเดิมได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ปัจจุบันการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดให้สามารถท างานต่อไปได้   โดยไม่จ าต้องเดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง  และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรใหม่   เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึง่  แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพ่ือการท างาน  
ตามประกาศนี้  หมายถึง 

(1) คนต่างด้าว  สัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทน
หนังสือเดินทาง  โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดา้นแรงงานระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาล
ต่างประเทศ  และให้หมายความรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรระหว่างบิดา 
หรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  และไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ดังนี้ 

 (ก) การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง  เนื่องจากวาระการจ้างงาน
ครบสี่ปี  ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓



 (ข) การอนุญาตให้คนตา่งดา้วท างานสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  50  มาตรา  53  และมาตรา  55  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

(2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  และได้รับ
หนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล  ที่ระยะเวลาการอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตท างานสิ้นสุดลงระหว่างวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แต่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ได้ยื่น
บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามแนวทาง 
ที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และให้หมายความรวมถึงผู้ติดตาม
ซึ่งเป็นบุตรที่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิของบิดาหรือมารดาในขณะที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  
หรือบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรระหว่างบิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร   และไม่ได้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

ข้อ ๒ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือการท างานต่อไป   ให้นายจ้าง 
น าคนต่างด้าวนั้นไปขอรับใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
ภายในวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

ข้อ ๓ เมื่อนายจ้างได้ด าเนินการตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการเฉพาะเพื่อด าเนินการตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  แล้วแต่กรณี  และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราวต่อไป  ณ  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนที่ที่คนต่างด้าวท างานอยู่ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  2564 

(๒) ขอจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และรับ
บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตท างานอยู่ด้านหลังของบัตร   ณ  ส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ทะเบียนภาคจังหวัดสาขาหรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองก าหนด  ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่  
ที่คนต่างด้าวท างาน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ข้อ ๔ บุตรของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตตามข้อ  ๑  (๒)  ที่มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์   
ก่อนหรือภายในวันที่   ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป 
ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ  ๒  และข้อ  ๓   

บุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๑  (๒)  ซึ่งมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์  ภายหลังวันที่  
๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องท างานกับนายจ้าง   
โดยให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตท างานและแก้ไขทะเบียนประวัติภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบ  
สิบแปดปีบริบูรณ์   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๕ มิให้น ามาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และค าสั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  ๑/๒๕๕๘  เรื่อง  การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก 
เข้ามาในราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งได้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓   

ข้อ ๖ เมื่อด าเนินการตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราวเพื่อการท างานไดไ้ม่เกินวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2565  ทั้งนี้  การอยู่ในราชอาณาจกัร  
ของผู้ติดตาม  ให้เป็นไปตามบิดา  หรือมารดา  ของผู้ติดตาม 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าว 
อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพ่ือการท างานถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เมื่อคนต่างด้าวดังกล่าว 
อยู่ในราชอาณาจักรครบก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตแล้ว  หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีก 
เพื่อการท างานให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกินวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ข้อ ๗ การอนุญาตตามประกาศนี้สิ้นผลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอนตามข้อ  ๓   
(2) เป็นโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดหรือเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์

แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ 
(3) ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระท าโดยประมาท   

หรือความผิดลหุโทษ 
(4) การอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน   

ของคนต่างด้าว 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓


