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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ 2)
ตามที่ ไ ด้มี การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การอนุ ญาตให้ คนต่ างด้าวเข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและควบคุม โรคติด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 ส าหรั บคนต่า งด้า วสั ญชาติกัมพูชา
ลาว และเมียนมา เนื่องจากปัจจุบันปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ได้ขยายขอบเขต รัฐบาลจึงต้องกาหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานทาให้แรงงานต่างด้าว
ไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จึงจาเป็นต้องให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
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
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ลงวั น ที่ ๒๑ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ เมื่อนายจ้างได้ดาเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะเพื่อดาเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทาประกันสุขภาพ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไปที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในกรณีที่ห นั งสือเดิน ทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าว

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว เพื่อใช้ในการขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไป
(๒) ขอจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นประวั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร
และรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทางานอยู่ด้านหลังของบัตรที่สานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทางาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ลงวั น ที่ ๒๑ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๓ แล้ว ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อการทางานได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การอยู่ในราชอาณาจักร
ของผู้ติดตาม ให้เป็นไปตามบิดา หรือมารดา ของผู้ติดตาม
ให้คนต่างด้าวยื่นคาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปที่กองบังคับการ
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง ๑ ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด หรื อ สถานที่ อื่ น
ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจอนุญาต
ให้ คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อการทางานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
เมื่อคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรครบกาหนดระยะเวลาที่อนุญาตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
หรือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ การทางานต่อไปอีก
ให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ให้คนต่างด้าวซึง่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ตอ่ ในราชอาณาจักรเพื่อการทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ต่อไปเป็นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขอตรวจอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของข้ อ ๗ แห่ ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๒) เป็ น โรคต้อ งห้ ามตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศก าหนด หรื อ เป็นผู้ ที่ สุขภาพ
ไม่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ง แรงซึ่ง เป็ น อุ ปสรรคต่อ การทางานโดยอยู่ ใ นดุล พิ นิ จ ของแพทย์ โดยต้ อ งเป็น แพทย์
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

