
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 15 มีนาคม 2565 

เร่ือง การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว และเมียนมา) ซ่ึงเข้ามา

ท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วย

การจ้างแรงงาน (Agreement) ซ่ึงวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัดงัน้ี 

                   1.  เห็นชอบการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว 

และเมียนมา) ซ่ึงเขา้มาท างานตามบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นแรงงาน (MOU) ภายใต้

บนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยการจา้งแรงงาน (Agreement) ซ่ึงวาระการจา้งงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 

ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 

                   2. อนุมติัในหลกัการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเวน้ขอ้หา้มมิให้

คนต่างดา้วเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการท างานส าหรับคนต่างดา้วสัญชาติ

กมัพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานในราชอาณาจกัรตามบนัทึกความเขา้ใจ

วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นแรงงานภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหส่้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญติัท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แลว้

ด าเนินการต่อไปได ้

                   ทั้งน้ี รง. เสนอวา่ 

                   1. ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเวน้ขอ้ห้ามมิใหค้นต่างดา้วเขา้มา

ในราชอาณาจกัร เป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชา ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 

2549 ประกอบกบับนัทึกความเขา้ใจฯ ระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจกัรกมัพูชา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ก าหนดใหค้นต่างดา้ว 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถขอ

อนุญาตเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเพื่อท างานไดเ้ป็นเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายกุารอยูใ่น



ราชอาณาจกัรเพื่อท างานอีกคร้ังเดียว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (รวมทั้งหมดไม่เกิน 4 ปี)โดยเม่ือ

ครบระยะเวลาดงักล่าวแลว้ คนต่างดา้วตอ้งเดินทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรเป็นระยะเวลา 30 

วนั ก่อนท่ีจะสามารถขออนุญาตกลบัเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเพื่อท างานตามบนัทึกความเขา้ใจฯ 

ไดอี้กคร้ังหน่ึง 

                   2. ปัจจุบนัมีคนต่างดา้วซ่ึงเขา้มาท างานตามบนัทึกความเขา้ใจฯ ซ่ึงวาระการจา้งงาน

ครบ 4 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนทั้งส้ิน 106,580 คน (กมัพูชา 26,840 

คน ลาว 25,504 คน และเมียนมา 54,236 คน) ซ่ึงเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร

เพื่อท างานแลว้ คนต่างดา้วดงักล่าวตอ้งเดินทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรตามขอ้ 1 แต่โดยท่ี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะสายพนัธ์ุโอมิครอน (Omicron) ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ท่ีสามารถกระจายไดเ้ร็ว 

และมีโอกาสท าใหติ้ดเช้ือไดง่้ายกวา่สายพนัธุ์อ่ืน รัฐบาลจึงตอ้งก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัควบคุม 

และยบัยั้งการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงรวมไปถึงการเดินทางเขา้ออกประเทศ ส่งผลใหก้ารด าเนินการ

ของคนต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานตามบนัทึกความเขา้ใจฯ ท่ีวาระการจา้งงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565 

ประสบกบัอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง รวมถึงการไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศไดโ้ดยสะดวก ประกอบ

กบันายจา้งและผูป้ระกอบการยงัคงมีความตอ้งการก าลงัแรงงานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการ

ฟ้ืนฟูประเทศทั้งในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่และภายหลงัสถานการณ์การระบาดของโรคคล่ีคลาย 

ดงันั้น เพื่อใหค้นต่างดา้วดงักล่าวซ่ึงประสงคจ์ะท างานสามารถอยูใ่นราชอาณาจกัรเพื่อท างานต่อไป

ได ้อนัจะส่งผลใหภ้าคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศสามารถขบัเคล่ือนไดต่้อไปภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รง. จึงไดก้ าหนดมาตรการเพื่อให้

คนต่างดา้ว 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว และเมียนมา) ท่ีเขา้มาท างานตามบนัทึกความเขา้ใจฯ ท่ีวาระ

การจา้งงานครบก าหนด 4 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2565 สามารถอยูใ่น

ราชอาณาจกัรต่อไปได ้โดยไม่ตอ้งเดินทางกลบัประเทศ โดยใหมี้การยกร่างประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเวน้ขอ้หา้มมิใหค้นต่างดา้วเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณี

พิเศษเพื่อการท างานส าหรับคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มา



ท างานในราชอาณาจกัรตามบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นแรงงานภายใตส้ถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี …. เพื่อใหค้น

ต่างดา้วดงักล่าวสามารถอยูใ่นราชอาณาจกัรต่อไปไดเ้ป็นกรณีพิเศษอีก 6 เดือนเพื่อด าเนินการขอ

อนุญาตท างานหรือขอต่ออายใุบอนุญาตท างาน และขอรับการตรวจอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร

เป็นการชัว่คราวต่อไปไดอี้กไม่เกิน 2 ปี รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งตามอ านาจหนา้ท่ีของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรการดงักล่าว 

                   3. รง. โดยกรมการจดัหางาน ไดมี้หนงัสือถึงทางการกมัพูชา ลาว และเมียนมา

เก่ียวกบัการระงบัเป็นการชัว่คราวต่อการบงัคบัใชพ้นัธกรณีท่ีก าหนดใหแ้รงงานจะตอ้งเดินทาง

กลบัประเทศตน้ทาง และการบริหารจดัการเฉพาะกิจส าหรับการต่ออายใุบอนุญาตท างานและการ

ขยายเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรส าหรับแรงงานต่างดา้วซ่ึงเขา้มาท างานตามบนัทึกความเขา้ใจฯ 

ตามขอ้ 2 ซ่ึงทางการของประเทศกมัพูชา ลาว และเมียนมาไดมี้หนงัสือแจง้ใหท้ราบแลว้วา่เห็นชอบ

กบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ยแลว้ 

                   4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง

ดา้ว คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบการด าเนินการเพื่อให้

คนต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานตามบนัทึกความเขา้ใจฯ ท่ีวาระการจา้งงานครบก าหนด 4 ปี ในปี พ.ศ. 

2565 สามารถอยูแ่ละท างานไดต่้อไป โดยไม่ตอ้งเดินทางกลบัประเทศ 

                   สาระส าคญัของร่างประกาศ 

                   1. ก าหนดใหค้นต่างดา้ว 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว และเมียนมา) ซ่ึงเขา้มาท างานตาม

บนัทึกความเขา้ใจฯ ท่ีการอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพื่อท างานส้ินสุดลงใน

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2565 สามารถอยูใ่นราชอาณาจกัรต่อไปไดเ้ป็นกรณีพิเศษ

อีก 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรส้ินสุดลง เพื่อด าเนินการขออนุญาต

ท างานหรือขอต่อใบอนุญาตท างาน และขอรับการตรวจอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ

ชัว่คราวต่อไป 

                   2. ใหค้นต่างดา้วตามขอ้ 1 ไปตรวจขออนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ



ชัว่คราวต่อไป ท่ีกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัหรือสถานท่ี

อ่ืนท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองก าหนด โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจอนุญาตใหค้นต่างดา้วอยูใ่น

ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไปเพื่อท างานไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีการอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ราชอาณาจกัรส้ินสุดลง 


