
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเปน็การเฉพาะ 
ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา  ลาว  เมียนมา  และเวียดนาม 

ซึ่งได้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเปน็การชั่วคราวถงึวันที ่ ๑๓  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๖ 
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  และ
เวียดนาม  ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึง่  แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 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  บุคคลสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา  และเวียดนาม  ซึ่งได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือท างานถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  โดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗  แต่ไม่หมายความรวมถึงคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนตา่งด้าวเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเปน็กรณีพิเศษเพ่ือการท างาน  ส าหรับ
คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

“ประกาศกระทรวงแรงงาน”  หมายความว่า  ประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕



และเวียดนาม  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

ข้อ ๒ นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ข้อ ๓ เมื่อคนต่างด้าวด าเนินการตามข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว  และมาขอ
ตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย  
คนเข้าเมืองด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ภายในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ให้พิจารณาตรวจอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๘ 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ในระหว่างวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   
ให้พิจารณาตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗   
ทั้งนี้  เมื่อคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาตดังกล่าวแล้ว  หากประสงค์ 
จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพ่ือการท างาน  ให้พิจารณาตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการชั่วคราวต่อไปไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๘ 

(๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา  และเวียดนาม   
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ให้พิจารณาตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไปไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ทั้งนี้  เมื่อคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
ครบก าหนดระยะเวลาการอนญุาตดังกล่าวแล้ว  หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการท างาน  
ให้พิจารณาตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๘ 

ข้อ ๔ ให้ผู้ติดตามคนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลา
ที่บิดาหรือมารดาของผู้นั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

ผู้ติดตามคนต่างด้าวซึ่ งมีอายุสิบแปดปีตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ  หากประสงค์ 
จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องท างานกับนายจ้าง  โดยต้องยื่นค าขออนุญาตท างานและแก้ไขทะเบียนประวัติ 
ตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๕ นอกจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง  เมื่อ 

(๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้ 
(๒) การอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
(๓) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๖๕


