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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ   
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามประกาศน้ี  
หมายถึง 

(๑) คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็น
บุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปี  ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๐/๒๕๕๗  เร่ือง  มาตรการชั่วคราว 
ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗   
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๘/๒๕๕๗  เร่ือง  การกําหนดมาตรการชั่วคราวเพิ่มเติมใน
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หรือ 

(๒) คนต่างด้าวตาม  (๑)  รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปี   
ที่ไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจําตัวใหม่  ขอรับใบอนุญาตทํางาน  ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสัญชาติ  และให้หมายความรวมถึงบุตรของคนต่างด้าวที่เกิด 
ในราชอาณาจักรระหว่างบิดา  หรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  และ 

(๓) มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปี  นับถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ข้อ ๒ คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  ที่ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการทํางาน 

กับนายจ้าง  ให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปรายงานตัว  ณ  ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
ในท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการของนายจ้าง  เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ
ขอรับบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  และขอรับใบอนุญาตทํางาน  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ทั้งนี้  ในกรณีบุตรที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี  
ประสงค์จะทํางานกับนายจ้าง  ให้สามารถทํางานได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
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บุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงต่อมามีอายุเกินสิบแปดปีหากประสงค์จะอยู่ 
ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องทํางานกับนายจ้าง  โดยให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตทํางานและแก้ไข
ทะเบียนประวัติ  ภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

คนต่างด้าวที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
เพื่อรอการส่งกลับได้ไม่เกินวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๓ มิให้นํามาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับแก่  
คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ  ๒   

ข้อ ๔ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้   
เป็นอันสิ้นผลในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดหรือเป็นผู้ที่สุขภาพ   
ไม่สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ 

(๒) ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระทําโดยประมาท   
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ออกนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติ  หรือจังหวัด  
ที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน  เว้นแต่ 

 (ก) ได้รับอนุญาตทํางานรับใช้ในบ้าน  ให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาต
เพื่อติดตามนายจ้าง  สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทําหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ  โดยนายจ้าง  สามีหรือภรรยา
ของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง
ที่มีการขอตรวจสอบ 

 (ข) ได้รับอนุญาตทํางานในกิจการประมงหรือขนถ่ายสินค้าทางน้ําให้เคลื่อนย้ายออกนอก
ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตโดยทางเรือ  เพื่อไปทํางานในท้องที่ทุกแห่งที่มีท่าเรือทําการประมงทะเล   
หรือในเส้นทางที่เป็นปกติทางการค้าของกิจการขนถ่ายสินค้าได้  ทั้งนี้  มิให้ออกนอกเขตบริเวณท่าเรือ 
ที่ทําการประมงทะเลหรือขนถ่ายสินค้า 

 (ค) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็นพยานศาล  ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวน  มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน  หรือเพื่อการรักษาพยาบาล  
โดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงในแต่ละกรณี 

 (ง) ได้รับอนุญาตให้ทํางานกับนายจ้างใหม่หรือให้เพิ่มท้องที่การทํางานไปยังท้องที่จังหวัดอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  โดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดง 

 (จ) กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษา  หรือสันทนาการในเขตท้องที่จังหวัดอื่น   
ให้นายจ้างจัดทําหนังสือพร้อมรายชื่อและเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
ที่จะไปทัศนศึกษา  หรือสันทนาการ  แจ้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทาง  
และเม่ือเดินทางกลับเข้ามาในท้องที่  ทั้งนี้  ไม่เกินคร้ังละเจ็ดวัน 

 (ฉ) เป็นบุตรซึ่งเดินทางไปพร้อมกับบิดาหรือมารดาตามเง่ือนไขตามข้อ  (ก)  ถึง  ข้อ  (จ) 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) หน่วยงานด้านความม่ันคงหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย  รายงานว่าคนต่างด้าวดังกล่าว
มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคม  
หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข  หรือความปลอดภัยของประชาชน  หรือความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร 

(๕) คนต่างด้าวถูกเลิกจ้างไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ในกรณีตาม  (๕)  ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวทราบ  

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้เลิกจ้าง 
คนต่างด้าวที่ถูกนายจ้างเดิมเลิกจ้างตาม  (๕)  หากประสงค์จะทํางานในราชอาณาจักรต่อไป  

ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทํางานโดยให้คนต่างด้าวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้
ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม  ทั้งนี้  ให้คนต่างด้าวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ 
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

การส้ินผลการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว  ของผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร   
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปี  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบิดาหรือมารดาของคนต่างด้าว 

ข้อ ๕ คนต่างด้าวที่ต้องออกไปดําเนินการตรวจสัญชาตินอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดที่ตนจัดทําทะเบียนประวัติไว้ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) กรณีตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร  ณ  สถานที่ที่กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานกําหนด   
ให้กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัด  จัดทําหนังสือรับรองรายชื่อพร้อมเลขประจําตัวของคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ที่จะเข้ารับการตรวจสัญชาติ  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ 
ในการออกนอกเขตท้องที่จังหวัด 

(๒) กรณีการเดินทางไปเพื่อตรวจสัญชาติและรับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
และหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าว  นอกราชอาณาจักร  ให้กรมการจัดหางานจัดทําหนังสือ
รับรองรายชื่อพร้อมเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อใช้เป็นเอกสาร 
ในการออกนอกเขตท้องที่จังหวัด  และการดําเนินกรรมวิธีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  และกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการเก่ียวกับการทํางาน 

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

ข้อ ๗ หนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล  
ของคนต่างด้าวต้องเป็นแบบที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรอง 

ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ซึ่งถือเอกสารตามข้อ  ๗  เข้ามาและทํางานอยู่ในราชอาณาจักร  นับตั้งแต่วันที่อนุญาตจนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑   



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

สําหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกินสิบแปดปี  ให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร   
เป็นการชั่วคราว  ตามระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาของคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
ทั้งนี้  ให้สามารถทํางานได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

บุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงต่อมามีอายุเกินสิบแปดปี  ให้ดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตทํางานและแก้ไขทะเบียนประวัติ  ภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ข้อ ๙ การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา   
ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๘  ในกรณี 

(๑) ได้รับการตรวจลงตราแล้วไม่ขออนุญาตทํางานภายในสิบห้าวัน 
(๒) ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวให้ทํางานกับนายจ้างใหม่  ในลักษณะงานตามมาตรา  ๑๒  (๓)  แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ตามเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม 

(๓) เม่ือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  เว้นแต่มีหนังสือรับรองการจ้างงานต่อไปจากนายจ้าง  
และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  และเดินทางกลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรอีกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


