




















































ร่าง 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งท างานในสถานประกอบการโรงงาน 
หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี...................................... 

   

         ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา 2019 ในกลุ่มก้อนแรงงานก่อสร้างและแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
และหยุดยั้งอัตราการเร่งของจ านวนผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็น
กลุ่มเส่ียงและพบการระบาดแบบกลุ่มก้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว               
ท่ีเกิดจากคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่และท างานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลา                
ในการอนุญาตส้ินสุดลงและบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน จึงจ าเป็นต้องก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าวไว้เป็นกรณีพิเศษ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม           
ผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี...........จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้     

  ข้อ ๑ ในประกาศนี้ “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา   
ท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ส้ินสุดลง และท างานในสถานประกอบการ โรงงานหรืองานก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

           ข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้   

                   (๑) ให้คนต่างด้าวท่ีนายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้แล้ว อยู่ในราชอาณาจักร
จนถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อด าเนินการตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง               
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา ซึ่งท างานในสถานประกอบการ โรงงานหรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี.....   

 

ร่างฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 



๒ 

 

 

                   (๒) ในกรณีท่ีได้ด าเนินการตาม (๑) ให้อยู่ในราชอาณาจักรจนถึงวันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เพื่อด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน            
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่ งท างานใน
สถานประกอบการ โรงงานหรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี..... และให้คนต่างด้าว
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อน าไปขอตรวจ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป ท่ีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานท่ีอื่นท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด                   

                   (๓) ในกรณีท่ีได้ด าเนินการตาม (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย              
คนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปเพื่อท างาน                
เท่ากับเวลาท่ีคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ                    
การท างานของคนต่างด้าว แต่ไม่เกินวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

          ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวท่ีได้ด าเนินการตามข้อ ๒ (๓) เสร็จส้ินแล้ว ยื่นค าขอจัดท าทะเบียน
ประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรท่ีส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหาร         
การทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานท่ีอื่นท่ีกรมการปกครองก าหนด                        

  ข้อ ๕ มิให้น ามาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และค าส่ัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามา
ในราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวท่ีประกาศนี้รับรองให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ ๖ นอกจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรส้ินสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
ให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวส้ินสุดลง เมื่อ  
                  (๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้   
                  (๒) การอนุญาตให้ท างานส้ินสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว   
                  (๓) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้            
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ซึ่งท างานในสถานประกอบการ โรงงานหรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี........... 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

          ข้อ ๗ นอกจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  การด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับคนต่างด้าว            
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  

          ท้ังนี้ ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป 

 

 
         ประกาศ ณ วันท่ี.............................. พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                  พลเอก    
                           (ประยุทธ์  จันทร์โอชา)     

             นายกรัฐมนตรี 
 

                  พลเอก  
             (อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ร่างฯ ท่ีกระทรวงแรงงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
  

 
ร่าง 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าว 

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งท างานในสถานประกอบการ โรงงาน  
หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี...................................... 

    

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ในกลุ่มก้อนแรงงานก่อสร้างและแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นการระบาดของโรคอย่างเร่งด่วนและหยุดยั้ง
อัตราการเร่งของจ านวนผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงและพบ
การระบาดแบบกลุ่มก้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดจากคนต่างด้าวซึ่งเข้ามา
ท างานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาในการอนุญาตส้ินสุดลง และบรรเทาผลกระทบจาก
การขาดแคลนแรงงาน จึงจ าเป็นต้องก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวไว้เป็นกรณีพิเศษ  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๓/๒ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ..................................... จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  

การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
และเมียนมา ซึ่งท างานในสถานประกอบการ โรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี
...................................... 

 
ข้อ ๒  ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวนอกจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
 
ข้อ ๓  ให้คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะท างานกับนายจ้างให้นายจ้างยื่นค าขออนุญาตท างาน

แทนคนต่างด้าวและเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอท่ีอธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ ณ สถานท่ีพักอาศัยของคนต่างด้าว ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี ในท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีท างานของคนต่างด้าว  
หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีอธิบดีก าหนด พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ ๔  ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวคู่กับใบเสร็จรับเงิน

เสมือนใบอนุญาตท างาน เพื่อเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตท างานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตท างาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
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ข้อ ๕  เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว รวมท้ัง
เอกสารหรือหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างาน  
ให้คนต่างด้าวมีสิทธิท างานได้ไม่เกินวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 

 
ข้อ ๖  เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานตามประกาศนี้ให้แก่คนต่างด้าวแล้ว 

ให้นายจ้างน าคนต่างด้าวไปด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565  
(๑) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลท่ีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ณ ส านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานท่ีอื่นท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด  
(2) ตรวจโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(3) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือท าประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี 
(4) ในกรณีคนต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม (3) แต่ยังไม่มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมในระหว่าง 
เวลาท่ียังไม่มีสิทธิดังกล่าวให้ท าประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือท าประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมาย  
ว่าด้วยประกันวินาศภัย ท้ังนี้ การท าประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยต้องได้รับสิทธิประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 
ข้อ 7  ยื่นค าร้องขอจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วย 

การทะเบียนราษฎร และรับบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานท่ีอื่นท่ีกรมการปกครองก าหนด 

 
ข้อ  8   ให้ คน ต่ าง ด้าวซึ่ ง ไ ด้ รับก ารอนุญ าตตามข้อ  5  ไปขอตรวจอนุญ าต 

ให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป ภายในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่ีกองบังคับการ 
ตรวจคนเข้าเมือง ๑ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานท่ีอื่นท่ีส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองก าหนด 

เมื่อคนต่างด้าวด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานการอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อนายทะเบียน ภายในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
ข้อ 9  ให้คนต่างด้าวซึ่ งได้รับอนุญาตให้ท างานตามประกาศนี้  มี สิทธิท างาน 

กับนายจ้างได้ทุกประเภทงานท่ีมิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท าตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง เช่นเดียวกับ 
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจท่ีรัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ โดยให้น า
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดงานท่ีห้ามคนต่างด้าวท า ลงวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
และประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าท างานกรรมกรและงานขายของ  
หน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑0  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานตามประกาศได้ ถ้าออกจากงาน 

จะต้องท างานกับนายจ้างรายใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีเลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม 
 
ข้อ ๑1  ให้นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูล 

การจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานกับตนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง เฉพาะการแจ้งข้อมูลการเข้าท างาน 
ของคนต่างด้าวที่ยื่นค าขออนุญาตท างานตามข้อ ๓ 

 
ข้อ ๑2  ให้ ถือว่ าการยื่นค าขออนุญ าตท างานแทนคนต่างด้าวของนายจ้าง 

ตามประกาศนี้ เป็นการแจ้งข้อมูลการเข้าท างานกับนายจ้างให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๔/๒ 
 
ข้อ ๑3  นอกจากใบอนุญาตท างานส้ินอายุลง การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน 

เป็นอันส้ินสุด เมื่อ  
(๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้ 

  (๒) การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นอันส้ินสุดลงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งท างานในสถานประกอบการ  โรงงาน หรืองานก่อสร้าง  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี...................................... 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                        ประกาศ ณ วันท่ี                     พ.ศ. .... 

 
 
 

                      (นายสุชาติ ชมกล่ิน) 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 



ร่าง 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) 

   

  ตามท่ีได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์        
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการการท างาน  
ของคนต่างด้าว จึงจ าเป็นต้องแก้ไขประกาศนี้ เพื่อให้สอดคล้องกัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม           
ผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันท่ี... . .                    
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้     
  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม               
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 

ร่างฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 



๒ 

 

 
          “คนต่างด้าวท่ีนายจ้างได้ยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว (บต. ๔๘) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมค่ายื่นค าขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน             
คนต่างด้าว ภายในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อท างานถึงวันท่ี              
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ส าหรับคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อท างานต่อไป             
ถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี.................................. เป็นต้นไป 

 
         ประกาศ ณ วันท่ี.............................. พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                  พลเอก    
                           (ประยุทธ์  จันทร์โอชา)     

              นายกรัฐมนตรี 
 

                   พลเอก  
               (อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 








