
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวท างานในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะ 

ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที ่ ๒๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   (COVID-19 )   
ระลอกใหม่ที่แพร่ระบาดในคนต่างด้าว  โดยมีทั้งที่ เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลา 
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง   ซึ่งในขณะนี้ไม่อาจทราบได้ว่าคนต่างด้าวนั้น 
มีจ านวนเท่าใด  ท าให้ยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม  
การแพร่ระบาดของโรค  จ าเป็นต้องให้คนต่างด้าวนั้นต้องแสดงตน  โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ใน
ราชอาณาจักรเพ่ือท างาน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวไว้ 
เป็นการเฉพาะกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๖๓  (๒)  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“คนต่างด้าว”  หมายความวา่  คนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนญุาต

ให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

ข้อ ๓ ให้ คนต่ า งด้ า วสามารถท า งานกับนายจ้ า ง ไปพลางก่ อนได้ ระหว่ า งวันที่    
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงาน  ตามแบบ  
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานก าหนด  พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าว  โดยผ่านทาง   
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และให้คนต่างด้าวใช้บัญชีรายชื่อดังกล่าว 
เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔ กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้างแต่ประสงค์จะท างานโดยมีนายจ้าง  ให้คนต่างด้าว  
แจ้งข้อมูลต่อกระทรวงแรงงานตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานก าหนด  พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบัน   
โดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และให้คนต่างด้าวใช้แบบ 
แจ้งข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานในการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน 

ข้อ ๕ คนต่างด้าวตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  ต้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
และตรวจโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับ
ใบอนุญาตท างาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก่อนที่นายจ้างจะยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว  ทั้งนี้  
ภายในวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔   

ในระหว่างด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คนต่างด้าวที่มีนายจ้างสามารถท างานไปพลางก่อนได้ 
ข้อ ๖ คนต่างด้าวซึ่งไม่เป็นโรคตามข้อ  ๕  และมีนายจ้างประสงค์ที่จะรับเข้าท างาน   

ให้นายจ้างยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
พร้อมด้วยใบรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมและเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขออนญุาต 
ท างานแทนคนต่างด้าว  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมค่ายื่นค าขอฉบับละ  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวฉบับละ  ๑,๘๐๐  บาท  ภายในวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔  และ 
ให้น าความในข้อ  ๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ คนต่างด้าวซึ่งไม่เป็นโรคตามขอ้  ๕  และไม่มีนายจ้าง  ให้ยื่นค าร้องขอจัดท าทะเบียนประวตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ณ  ส านักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่น 
ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด  ภายในวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔   

เมื่อคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งได้รับแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว  ที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  (ท.ร.๓๘/๑)  แล้ว  และนายจ้างประสงค์จะรับคนต่างด้าว
นั้นเข้าท างาน  ให้นายจ้างยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนโดยผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมด้วยใบรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมและเอกสารหรอืหลักฐานตามที่ระบไุว้
ในแบบค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมค่ายื่นค าขอฉบับละ  ๑๐๐  บาท   
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวฉบับละ  ๑,๘๐๐  บาท  ทั้งนี้   ภายในวันที่   
๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๘ ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวคู่กับใบเสร็จรับเงินเสมือน
ใบอนุญาตท างานเพื่อเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตท างานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   

ข้อ ๙ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบค าขออนุญาตท างานรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๖   
หรือข้อ  ๗  แล้ว  เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน  ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานได้   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  และให้กระทรวงแรงงานแจ้งข้อมูลการอนุญาตดังกล่าว 
ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๐ เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานแล้ว  ให้นายจ้างน าตัวคนต่างด้าวไปยื่น
ค าร้องขอจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และรับบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตท างานอยู่ด้านหลังของบัตร  ณ  ส านักงานเขต
กรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่นที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด  ภายในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๑๑ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานตามประกาศฉบับนี้มีสิทธิท างานกับนายจ้าง
ได้ทุกประเภทงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท าตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  เช่นเดียวกับคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง 
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ  โดยให้น าประกาศกระทรวงแรงงาน   
เรื่อง  ก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า  ลงวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกาศกรมการจัดหางาน   
เรื่อง  เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าท างานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง  ลงวันที่   
๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานตามประกาศนี้  ถ้าออกจากงานจะต้องท างาน
กับนายจ้างรายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม   

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวตามประกาศนี้  ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้าง  
คนต่างด้าวเข้าท างานกับตนตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  เฉพาะการแจ้งข้อมูลการเข้าท างานของคนต่างด้าว 
ซึ่งตนได้ยื่นค าขออนุญาตท างานแทน 

ข้อ ๑๔ ให้ถือว่าการยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวของนายจ้างตามประกาศนี้   
เป็นการแจ้งข้อมูลการเข้าท างานกับนายจ้างให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๔/๒   

ข้อ ๑๕ ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
กรมการจัดหางานก าหนด 

ข้อ ๑๖ นอกจากใบอนุญาตท างานสิ้นอายุลง  การท างานของคนต่างด้าวเป็นอันสิ้นสุดเมื่อ   
(๑) นายจ้างไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามข้อ  ๓  วรรคสอง   

ให้การท างานของคนต่างด้าวสิ้นสุดตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
(๒) คนต่างด้าวไม่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๕  หรือด าเนินการแล้ว  พบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา  2019  หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตท างาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๓) นายจ้างไม่ได้ยื่นค าขออนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗   
ให้การอนุญาตท างานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓



(๔) คนต่างด้าวออกจากงานและไม่ได้ท างานกับนายจ้างรายอื่นภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๒   
ให้ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลา  หรือ 

(๕) การอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นอันสิ้นผลลงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชาติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓


