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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
เข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการทางาน
ของแรงงานต่า งด้า ว ปี 2562 - 2563 ที่ ค ณะรัฐ มนตรี มีมติ เห็นชอบเมื่ อวัน ที่ 20 สิ งหาคม
พ.ศ. 2562 เข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ นั้น
เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ แ พร่ ร ะบาดอย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวางไป
หลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและ
อาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ก าหนดให้ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) เป็ น โรคติ ด ต่อ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญัติ โรคติด ต่ อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 รับทราบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้เสนอให้งดกิจกรรมการรวมคน
จานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงจาเป็นต้องงด
การให้ บริก ารของศู น ย์บ ริการเบ็ด เสร็ จ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ มีผู้เ ข้ารั บบริก ารเป็นจ านวนมาก เพื่ อเป็น
การป้องกันและหยุดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัด การการทางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการปัด ป้องภัยพิบั ติ
สาธารณะที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวจึงจาเป็นต้องผ่อนผันการดาเนินการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ออกไป
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชก าหนดการบริ หารจั ด การการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๔ มีน าคม พ.ศ. 2563 และวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ค นต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว
มาทางานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานผ่านเจ้าหน้าที่หรือ
ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และไม่สามารถดาเนินการขอรับใบอนุญาต
ท างานได้ ทั น ภายในก าหนดเวลา สามารถท างานไปพลางก่ อ นได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตท างาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติต ามมาตรา 68 แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ 3 ให้คนต่างด้าวตามข้อ 2 ขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
ขอรับใบอนุญาตทางาน จัดทาหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบั ตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางาน
ตามมาตรา 59 ให้คนต่างด้าวผู้นั้นใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งกรมการจัดหางาน
ออกให้ และใบอนุญาตทางานฉบับเดิม เป็นหลักฐานในการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน
แทนใบอนุญาตทางานได้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
หม่อมราชวงศ์จตั ุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

