
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

(ฉบับที ่ 4) 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ลงวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่   
๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
บางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และการแจ้งที่ พักอาศัยตามมาตรา  ๓๗  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
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  โดยให้มาด าเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๗  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รวมทั้งกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19   
ยังมีความรุนแรง  ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ  รายใหม่ทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ยังมีการ 
ปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก  ทางน้ า  และทางอากาศในหลายประเทศ  การเดินทางระหว่างประเทศ 
ยังคงเป็นไปด้วยความยากล าบาก  ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจักร  รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจ าพวก  ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  เมื่อวันที่    
๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ไปพลางก่อน  ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗   
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวมาด าเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๗  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รวมทั้งกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ให้ ข ย ายระยะ เ วลาอนุญาต ให้ อยู่ ใ น ร าชอาณาจั ก ร   ต ามมาตร า   ๓๕   
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน   พ.ศ.  ๒๕๒๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)   
หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๒  (๑)  แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ลงวันที่  ๗  เมษายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
บางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไปพลางก่อน  ตั้งแต่วันที่   
๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ข้อ ๓ ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา  ๓๗  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง  ตามข้อ  ๒  (๒)   
แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  ลงวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่   
๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
บางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  (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  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓


