
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวท างานในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ   
ส าหรบัคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  
และเมียนมา  เข้ามาท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งไดด้ าเนนิการตามแนวทางการบริหารจัดการการท างาน
ของแรงงานตา่งด้าวที่คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบเมื่อวนัที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  
และวันที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓  สามารถท างานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษนั้น  เนื่องด้วยสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพืน้ที่  
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลจึงต้อง
ก าหนดมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการน าคนต่างด้าว 
เข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   
จึงจ าเป็นต้องอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ท างานสามารถท างานในราชอาณาจักรกับ
นายจ้างต่อไปได้ 

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  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“คนต่างด้าว”  หมายความว่า  คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งได้รับ 

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือท างาน  หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ
ในราชอาณาจักรเพ่ือการท างานไว้แล้ว  ซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒   

ข้อ ๒ ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้    
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

ข้อ ๓ คนต่างด้าวซึ่ งได้ต่ออายุสัญญาจ้างเ พ่ือท างานกับนายจ้างต่อไปจนถึงวันที่    
๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างานและเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตท างานสิ้นอายุ  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม 
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คนต่างด้าวซึ่งมิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างานตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์จะท างานต่อไป   
ให้ยื่นค าขออนุญาตท างานและเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบค าขอต่อนายทะเบียน   
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตท างานสิ้นอายุ  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๔ การยื่นค าขอตามข้อ  ๓  ให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน   
หรือยื่น  ณ  ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ท างานของคนต่างด้าว  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่    
กรมการจัดหางาน 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบค าขอ  รวมทั้งเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๓  แล้วเห็นว่าถกูตอ้ง

และครบถ้วน  ให้นายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตท างานหรืออนุญาตให้ท างานได้ไม่เกินวันที่   
๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  แต่ต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่า  ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับการตรวจอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยภายในวันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  มิเช่นนั้น  การอนุญาต 
ให้ท างานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง 

เมื่อนายทะเบียนอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานฉบับใหม่ 
ให้คนต่างด้าว 

ข้อ ๖ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตตามข้อ  ๕  จะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีคนต่างด้าวท างานในกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  

ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (ก) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
 (ข) ในระหว่างเวลาที่ผู้ประกันตนยังไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ให้ท าประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพแรงงานตา่งดา้ว  หรือท าประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภยั
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย  ทั้งนี้  การท าประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยต้องได้รับ 
สิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(๒) กรณีที่ คนต่ างด้าวท างานในกิจการที่ ไม่อยู่ภายใต้บั งคับตามกฎหมายว่ าด้วย 
การประกันสังคม  ให้ท าประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 
และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

ข้อ ๗ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการอนุญาตตามข้อ  ๕  ไปขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไป  ภายในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๑  
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  หรือสถานที่อื่นที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก าหนด 
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ข้อ ๘ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานตามประกาศนี้   มีสิทธิท างานกับนายจ้าง 
ได้ทุกประเภทงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวท าตามมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  เช่นเดียวกับคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ  โดยให้น าประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง  ก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า  ลงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  และประกาศกรมการจัดหางาน  
เรื่อง  เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าท างานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง   ลงวันที่   
๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานตามประกาศนี้   ถ้าออกจากงานจะต้องท างาน
กับนายจ้างรายใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม 

ข้อ ๑๐ ให้คนต่างด้าวเพ่ิมนายจ้างได้เฉพาะคนต่างด้าวซึ่งท า งานในเรือประมง  ทั้งนี้    
ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพ่ิมนายจ้างในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  การออกหนังสือ 
คนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๓  มาใช้บังคับ 
กับการเพ่ิมนายจ้างของคนต่างด้าวดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวตามประกาศนี้  ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าว
เข้าท างานกับตนตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  เฉพาะการแจ้งข้อมูลการเข้าท างานของคนต่างด้าวที่ยื่น 
ค าขออนุญาตท างานตามข้อ  ๓ 

ข้อ ๑๒ ให้ถือว่าการยื่นค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามประกาศนี้  เป็นการแจ้งข้อมูล 
การเข้าท างานกับนายจ้างให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๔/๒ 

ข้อ ๑๓ ผู้ติดตามคนต่างด้าวซึ่งมีอายุสิบแปดปีหลังวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากประสงค์จะท างาน 
กับนายจ้างจนถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ต้องยื่นค าขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วย 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวและแก้ไขทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปี  แต่ถ้ามีเวลาด าเนินการไม่ถึงหกสิบวัน  ให้ขยายเวลาให้ครบ 
หกสิบวัน 

ให้น าความในข้อ  ๘  ถึงข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ติดตามคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
ด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๔ นอกจากใบอนุญาตท างานสิ้นอายุลง  การอนญุาตใหค้นตา่งด้าวท างานเปน็อนัสิ้นสุด  เมื่อ 
(๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้ 
(๒) การอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับคนต่างด้าว
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
สุชาติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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