
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเปน็กรณีพิเศษ 
ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา  ลาว  เมียนมา  และเวียดนาม   

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
 

ตามที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมและจ ากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ   
ให้คนต่างด้าวสามารถเดินทางเข้ามาท างานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ  
ที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ  แต่ด้วยปัญหาจากสภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาความมั่นคง 
ภายในของประเทศต้นทาง  ท าให้จ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางเข้ามาท างานไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
แรงงานภายในประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา   
และเวียดนามที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง  
ซึ่งประสงค์จะท างานอย่างถูกต้อง  สามารถอยู่และท างานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ 

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  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“คนต่างด้าว”  หมายความว่า 
(๑) บุคคลสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   ที่เข้ามา 

ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงหรือ
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสิ้นสุดลง  และท างานอยู่กับนายจ้างก่อนวันที่    
๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   

(๒) บุคคลสัญชาติเวียดนามซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร 
ใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าซึ่งระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  
ให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง  และท างานอยู่กับนายจ้างก่อนวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

(๓) บุคคลสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา  และเวียดนาม  ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและได้รบัอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมอืงและกฎหมายว่าดว้ยการบรหิาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว  แต่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดลง

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ตามมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และท างานอยู่กับนายจ้างก่อนวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

“ประกาศกระทรวงแรงงาน”  หมายความว่า  ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา  
และเวียดนาม  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

ข้อ ๒ นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้จนถึงวันที่   ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  

เพื่อด าเนินการตามข้อ  ๔  (๑)  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน 
(๒) ให้คนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแ รงงานต่างด้าวต่อ 

กรมการจัดหางานตามข้อ  ๔  (๑)  แห่งประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว  อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ได้จนถึงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เพื่อด าเนินการตามข้อ  ๔  (๒)  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน 

(๓) ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบรับค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว  พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน 
ค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๕  หรือได้รับใบอนุญาตท างานตามข้อ  ๗  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพ่ือท างานได้แต่ไม่เกินวันที่   ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เพ่ือด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด าเนินการตามข้อ  ๘  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน 
 (ข) ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพ่ือขอ

ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  หรือ
ขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  หรือสถานที่อื่นที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด 

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจลงตราประเภท 
คนอยู่ชั่วคราวและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  หรือตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าว 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  เพ่ือท างานเท่ากับเวลาที่คนต่างด้าวผู้นั้นได้รับอนุญาต 
ให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   ทั้งนี้   ไม่เกินวันที่    
๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ข้อ ๕ เมื่อคนต่างด้าวได้ด าเนินการตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แห่งประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว   
ให้นายจ้างน าคนต่างด้าวไปยื่นค าร้องขอจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วย  
การทะเบียนราษฎร  และขอรับบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ที่ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค  สาขาจังหวัด  หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ให้ผู้ติดตามคนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลา
ที่บิดาหรือมารดาของผู้นั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  โดยให้ผู้ติดตามคนต่างด้าวนั้นด าเนินการ  
หรือบิดาหรือมารดาของผู้นั้นด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) แจ้งชื่อ  ที่อยู่  อายุ  สัญชาติ  เพศ  หมายเลขโทรศัพท์  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง   
ต่อกระทรวงแรงงาน  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน 

(๒) ยื่นค าร้องขอจัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ณ  สถานที่ 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕   

ผู้ ติดตามคนต่างด้ าวซึ่ งมีอายุสิบแปดปีตั้ งแต่ วันที่ประกาศนี้ ใช้บั งคับ  หากประสงค์ 
จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องท างานกับนายจ้าง   โดยต้องยื่นค าขออนุญาตท างานและแก้ไข 
ทะเบียนประวัติตามข้อ  ๑๕  วรรคหนึ่ง  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน 

ข้อ ๗ นอกจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง  เมื่อ 

(๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้ 
(๒) การอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของ 

คนต่างด้าว 
(๓) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕


