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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่ ได้รับ อนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็น กรณีพิเศษ ตามประกาศนี้
หมายถึ ง คนต่ า งด้ า วที่ พ นั ก งานสอบสวนพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้เสียหายนั้นสมัครใจยินยอม
เข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เพื่อการรักษาพยาบาล การบําบัด ฟื้น ฟูท างร่างกายและจิต ใจ หรือการเรีย กร้องสิท ธิ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งหลักฐานของคนต่างด้าวตามข้อ ๑ พร้อมทั้ง
เสนอระยะเวลาตามความเหมาะสมที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้ แต่ไม่ควรกําหนด
ระยะเวลาเกินหกเดือน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดระยะเวลาการอนุญาต เพื่อใช้ในการ
รายงานตั ว ต่อ นายทะเบีย นอําเภอ หรือนายทะเบีย นท้องถิ่น เพื่อจั ด ทําทะเบี ย นประวั ติและบัต ร
ประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด โดยให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตได้จนกว่าการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุดลง
หากคนต่ างด้ า วที่ ประสงค์ จะทํ า งาน และกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ การพิ จ ารณาความ
เหมาะสมแล้ว ให้ไปรายงานตัว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
เพื่อ ขอรับใบอนุญ าตทํ างาน ตามเงื่อ นไขที่อ ธิบ ดีกรมการจั ด หางานกํ าหนด และไม่เ กิน ระยะเวลา
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ ๓ การเคลื่ อนย้ า ยคนต่า งด้า วออกนอกเขตท้ อ งที่ จั งหวั ด ที่ไ ด้ จัด ทํ าทะเบีย นประวั ติ
เพื่อการทํางานให้สามารถกระทําได้ เมื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่จังหวัดอื่น โดยให้เคลื่อนย้ายคนต่างด้าวเพื่อการทํางานได้เฉพาะในจังหวัด
ที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติไว้ ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
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สําหรับการเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวเพื่อดําเนินการตามข้อ ๑ (๑) และ (๒) หรือเพื่อเหตุผล
ด้านมนุษ ยธรรม หรือกิจกรรมสาธารณะอื่น ให้กระทําได้เมื่ออยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข้อ ๔ มิให้นํามาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับแก่
คนต่างด้าวตามข้อ ๑ ที่ได้จัด ทําทะเบีย นประวัติและบัตรประจําตัว แล้ว และได้รับอนุญ าตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่น
ที่อยู่หรือมีภูมิลําเนาจนกว่าการช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุด
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็น การชั่ว คราวของคนต่างด้าวตามประกาศนี้ ในกรณีที่ค นต่างด้าวดังกล่าว
มีพ ฤติการณ์ที่ขัด ต่อความสงบเรีย บร้อยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือมีพ ฤติการณ์น่าเชื่อว่า
เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิด อัน ตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัย ของประชาชน
หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ข้อ ๖ การอนุญ าตให้ คนต่า งด้ าวอยู่ใ นราชอาณาจัก รได้เ ป็น การชั่ว คราวตามประกาศนี้
เป็นอันสิ้นผล เมื่อคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) พ้นจากสภาพการให้ความช่วยเหลือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ออกนอกเขตท้องที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๓ เว้นแต่
(ก) ได้รับอนุญาตทํางานรับใช้ในบ้าน ให้เคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตท้องที่จังหวัด
ที่ได้รับ อนุญ าต เพื่อติด ตามนายจ้าง สามี หรือภรรยาของนายจ้างไปทํา หน้าที่ก ารงานที่รับ ผิด ชอบ
โดยนายจ้า ง สามีห รือ ภรรยาของนายจ้า งและลู กจ้ างจะต้ องเดิ น ทางไปด้ ว ยกัน และต้อ งแสดงบั ต ร
ประจําตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขอตรวจ
(ข) เพื่อปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวน หรือเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยให้หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเจ้าหน้าที่กํากับดูแลในการเดินทาง
เพื่อไปดําเนินการดังกล่าว
(๔) ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ ๕
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ข้อ ๗ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รตามข้ อ ๖
หรือสิ้นสุดการดําเนินการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งสํานัก
ทะเบีย นกลาง กรมการปกครอง จํา หน่ ายคนต่า งด้ าวดัง กล่ าวออกจากฐานข้อ มูล ทะเบี ย นประวั ติ
และเรียกบัตรประจําตัวคืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

