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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผูต้ ้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อรอการส่งกลับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยรวมถึง
ประเทศต้นทางของคนต่างด้าว ส่งผลกระทบต่อการส่งคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ที่กระทาความผิดและดาเนินคดีเสร็จสิ้นแล้วกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นเหตุให้จานวนคนต่างด้าว
ต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานกักตัวของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นภาระของภาครัฐในการ
ดูแ ลผู้ต้องกักดังกล่าว ดังนั้ น เพื่อลดภาระของภาครัฐ และบรรเทาผลกร ะทบทางด้านเศรษฐกิจ
อั นเนื่ องมาจากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม จึงสมควรกาหนดมาตรการอนุญาตให้
คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานกับนายจ้างเป็นการเฉพาะได้
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
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาหรืออยู่
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ
ทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน หรือทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทาได้ อันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว และได้ดาเนินคดีเสร็จสิ้นและถูกกักตัวในสถานกักตัว
ก่อนวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรอการส่งกลับ
“สถานกักตัว” หมายความว่า กองกากับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง หรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ที่คนต่างด้าวถูกกักตัว
“ประกาศกระทรวงแรงงาน” หมายความว่า ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
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ข้อ ๒ ให้ ค นต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท างานตามประกาศกระทรวงแรงงาน อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเพื่อทางานได้ไม่เกินวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ข้อ ๓ ให้นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทางาน นาใบรับคาขออนุญาตทางานแทน
คนต่างด้าวพร้อมใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สถานกักตัว เพื่อทาสัญญาประกันโดยไม่
จาต้องมีหลักประกัน ทั้งนี้ ระยะเวลาประกันต้องไม่เกินวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สัญญาประกันต้องครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่นายจ้างต้องนาคนต่างด้าวมาส่งตัวยั งสถาน
กักตัว และหน้าที่ในการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีคนต่างด้าวหลบหนี
ในกรณีที่คนต่างด้าวออกจากงานในระหว่างระยะเวลาประกัน ให้นายจ้างนาคนต่างด้าวมาส่งตัว
ยังสถานกักตัว
ข้อ ๔ การอนุ ญ าตให้ คนต่า งด้า วอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็น กรณี พิ เศษเพื่ อ รอการส่งกลับ
เป็นอันสิ้นสุดเมื่อ
(๑) เป็ น โรคต้ อ งห้ า มตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศก าหนด หรื อ เป็ น ผู้ ที่ สุ ข ภาพ
ไม่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทางานโดยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ โดยต้องเป็นแพทย์ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๒) ต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้น แต่ความผิดซึ่งได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ออกนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกัน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สถานกักตัว เว้นแต่
(ก) ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ทางานบ้าน ให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตท้องที่จังหวัดที่ได้
รับอนุญาตทางานเพื่อติดตามนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทาหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
โดยนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้าง และลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยและต้องแสดงบัตรประจาตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขอตรวจสอบ
(ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจาก
พนั กงานสอบสวน มีห นั งสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเพื่อการ
รักษาพยาบาลโดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการออกให้มาแสดง แล้วแต่กรณี
(๔) หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือการรักษาความสงบเรียบร้ อยรายงานว่าคนต่างด้าว
ดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า
จะเป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน
หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
(๕) การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานสิ้นสุดลงตามประกาศกระทรวงแรงงาน
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ข้อ ๕ เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามข้อ ๒ หรือมีเหตุตามข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวมาที่สถานกักตัว
ภายในห้าวันนับแต่พ้นกาหนดเวลาหรือมีเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ นายจ้างต้องมีหน้าที่นาคนต่างด้าวมาส่ง
ตามประกาศกระทรวงแรงงานด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

