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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา   
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (ฉบับที่  ๒) 

 
 

ตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ 
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ฉบับลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อนุญาตให้คนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  ที่มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปี  ผู้ติดตามซ่ึงเป็นบุตรที่อายุไม่เกินสิบแปดปี  
ที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรอง
สถานะบุคคล  ที่ครบระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  หรือที่ระยะเวลาการอนุญาตส้ินสุดลงก่อน
วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  หรือไม่สามารถขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไปได้  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานตํารวจ  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ฉบับลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“ข้อ  ๕  คนต่างด้าวที่ต้องออกไปดําเนินการรับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ตนจัดทําทะเบียนประวัติไว้
ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) กรณีเดินทางไปรับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรอง
สถานะบุคคลของคนต่างด้าว  ในราชอาณาจักร  ณ  สถานที่ที่กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานกําหนด  
ให้กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัด  จัดทําหนังสือรับรองรายชื่อพร้อมเลขประจําตัวของคนต่างด้าว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการออกนอกเขตท้องที่ 
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(๒) กรณีการเดินทางไปรับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรอง
สถานะบุคคลของคนต่างด้าว  นอกราชอาณาจักร  ให้กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัด  จัดทําหนังสือ
รับรองรายชื่อพร้อมเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  เพื่อใช้เป็นเอกสาร  
ในการออกนอกเขตท้องที่จังหวัด  และการดําเนินกรรมวิธีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  และกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการเก่ียวกับการทํางาน 

ข้อ ๖ มิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา  ๑๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มาใช้บังคับกับคนต่างด้าวตามข้อ  ๓  ที่ถือหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือ
รับรองสถานะบุคคล  โดยได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทํางาน 

ข้อ ๗ หนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของ
คนต่างด้าวต้องเป็นแบบที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรอง 

ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  
และประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งถือเอกสารตามข้อ  ๗  ที่ประเทศต้นทางได้ออกให้ใหม่  หรือที่เคย
ได้รับการตรวจลงตราซึ่งยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือน  เข้ามาและทํางานอยู่ในราชอาณาจักร  
นับตั้งแต่วันที่อนุญาตจนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เม่ือคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักร
ครบกําหนดระยะเวลาที่อนุญาตแล้ว  หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกเพื่อการทํางาน  ให้ขออนุญาต
อยู่ในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกินวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เว้นแต่มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์
นับถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ในกรณีเอกสารตามข้อ  ๗  หมดอายุให้ย้ายรอยตราประทับ  ไปยังเอกสารเล่มใหม่  เพื่อตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยมีระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

สําหรับบุตรที่อายุไม่เกินสิบแปดปี  ให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว   
ตามระยะเวลาท่ีบิดาหรือมารดาของคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ให้สามารถ
ทํางานได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

บุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต่อมามีอายุเกินสิบแปดปี  ให้ดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน  และแก้ไขทะเบียนประวัติ  พร้อมทั้งยกเลิกรอยตราประทับ  รหัส  O  (L-A)  และให้ประทับ 
ตราอนุญาตประเภทคนอยู่ชั่วคราว  รหัส  L-A  ภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ข้อ ๙ การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๘  ในกรณี 

(๑) ได้รับการตรวจลงตราแล้วไม่ขออนุญาตทํางานภายในสิบห้าวัน   
(๒) ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวให้ทํางานกับนายจ้างใหม่  ในลักษณะงานตามมาตรา  ๑๒  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ตามเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม 
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(๓) เม่ือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  เว้นแต่มีหนังสือรับรองการจ้างงานต่อไปจากนายจ้าง  
และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  และเดินทางกลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรอีกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๐ เม่ือสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศนี้  ให้คนต่างด้าว
ดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกสิบห้าวัน  เพื่อเตรียมการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี   

 
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


