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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2561  (ฉบับที่  2) 
 

 

ตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่   
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2561  ฉบับลงวันที่  
1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  อนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  รวมถึงผู้ติดตาม
ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปี  ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ  และมีอายุไม่เกิน 
ห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ไปรายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัว  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎร  ตรวจสุขภาพ  ประกันสุขภาพ  และขออนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วย 
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ภายในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561  และได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับได้ไม่เกินวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕61  
เพื่อดําเนินการพิสูจน์สัญชาติ  และเม่ือมีหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือ
รับรองสถานะบุคคล  แล้วจะได้รับอนุญาตทํางานอยู่ในราชอาณาจักรจนถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2563  
รวมทั้ง  ตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ซึ่งสิ้นสุดในวันที่  31  มีนาคม  
พ.ศ.  2561  อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการทํางานถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2563  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานตํารวจ  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕61  
ออกประกาศไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ  2  ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาต  
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่   
16  มกราคม  พ.ศ.  2561  ฉบับลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561   

“ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร   
ตามประกาศนี้  ให้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน  กําหนดสถานที่อื่นตามความเหมาะสม 

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  2/1  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาต  
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  16  มกราคม  
พ.ศ.  2561  ฉบับลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561   
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“ข้อ  2/1  ในกรณีที่นายจ้างได้นําคนต่างด้าวไปดําเนินการตามข้อ  2  และได้ย่ืนขอจัดทํา
ทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ  ตามประกาศนี้  กับกรมการจัดหางาน  ณ  สถานที่ 
ที่กรมการจัดหางานกําหนด  ภายในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561  แล้ว  ให้คนต่างด้าวผู้นั้นได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับได้ถึงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   
เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตรวจสุขภาพ  
ประกันสุขภาพ  อนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว   
และพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดทําทะเบียนประวัติ  ให้ใช้เอกสารที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามประกาศกระทรวงแรงงานหรือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  (บัตรสีชมพูเดิม)  ที่ได้รับอนุญาต  
ให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ  1  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
บางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  16  มกราคม  
พ.ศ.  2561  ฉบับลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  เป็นหลักฐานในการแสดงตน 

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  8/1  ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาต   
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่   
16  มกราคม  พ.ศ.  2561  ฉบับลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561    

“ข้อ  8/1  ในกรณีที่นายจ้างได้นําคนต่างด้าวไปดําเนินการตามข้อ  8  (1)  และ  (๒)  และได้ย่ืน  
ขอจัดทําทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ  ตามประกาศน้ี  กับกรมการจัดหางาน  ณ  สถานที่  
ที่กรมการจัดหางานกําหนด  ภายในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561  แล้ว  ให้คนต่างด้าวผู้นั้นได้รับอนุญาต   
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 
เพื่อทํางานกับนายจ้าง  หรือตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อทํางาน  ถึงวันที่   
๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎร  ตรวจสุขภาพ  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ  และอนุญาตทํางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว” 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


