เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)
ตามที่ได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวก
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ลงวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็ น กรณี พิ เ ศษ ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและแก้ไ ขปัญหาการท างานของคนต่างด้า วสั ญชาติกั มพู ช า ลาว และเมียนมา
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว จึงจาเป็นต้องแก้ไข
ประกาศนี้เพื่อให้สอดคล้องกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้อ ๒ แห่ งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

“คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต้องดาเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของข้ อ ๓ แห่ ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจ าพวกอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี พิ เ ศษ ภายใต้ ส ถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) เข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
และทาประกันสุขภาพที่สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด รวมทั้งเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่น
ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๔) ของข้ อ ๓ แห่ ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจ าพวกอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี พิ เ ศษ ภายใต้ ส ถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ยื่นคาขอจัดทาทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ที่สานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของข้ อ ๕ แห่ ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๔

“(๓) ไม่ดาเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางาน
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
(ฉบับที่ ๒)”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

