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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
(ฉบับที่ 4)
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจ าพวก
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่ างด้าว
บางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ และการแจ้ ง ที่ พั ก อาศั ย ตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภท
การตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.๓๐/ผผ.๑๔/ผผ.๓๐/ผผ.๙๐)
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มาดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ยังมีความรุนแรง ดังจะเห็นได้จากจานวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ รายใหม่ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ทาให้ยังมีการ
ปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศในหลายประเทศ การเดินทางระหว่างประเทศ
ยังคงเป็นไปด้วยความยากลาบาก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจาพวก ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) เมื่ อ วั น ที่
๒๘ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็ น ชอบให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวก
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ไปพลางก่อน ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวมาดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ ให้ ข ยายร ะ ยะ เว ลาอนุ ญ าต ให้ อยู่ ใ น ร าชอาณาจั ก ร ต ามมาต ร า ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม)
หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๒ (๑) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็ น กรณีพิ เ ศษ (ฉบั บที่ ๓) ลงวั น ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่ อน ตั้งแต่วัน ที่
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓ ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้ า เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามข้ อ ๒ (๒)
แห่ งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
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