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กลุ่มเป้าหมาย

กระทรวงแรงงาน
รับแจ้งบัญชีรายช่ือคนต่างด้าว

ผ่านระบบออนไลน์

กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสุขภาพ

/ประกันสุขภาพ

กระทรวงมหาดไทย
จัดท าทะเบียน

ประวัติ

กระทรวงแรงงาน
รับยื่นค าขออนุญาตท างาน

ผ่านระบบออนไลน์ 

2.1 นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อ
คนต่างด้าวที่จะจ้าง 
ผ่านระบบออนไลน์
พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน
ของคนต่างด้าวตามวิธีการ
ที่กรมการจัดหางานก าหนด

2.2 นายจ้างพิมพ์เอกสาร
แบบบัญชีรายชื่อ และใบ
แจ้งช าระเงินค่าใบอนุญาต
ท างาน จากในระบบ
ออนไลน์

2.3 กรมการจัดหางาน
ส่งข้อมูลให้กระทรวง
สาธารณสุขเข้าตรวจ
คัดกรองโรค

1. กระทรวงสาธารณสุข 
จัดชุดเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อ
โควิด – 19 และตรวจโรค
ต้องห้าม 6 โรค ตามวิธีการ
ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด

- ค่าตรวจโรค 6 โรค ท างานใน
กิจการทั่วไปปีละ 500 บาท
(เก็บ 2 ปี 1,000) ท างานใน  
กิจการประมงปีละ 550 บาท 
(เก็บ 2 ปี 1,100 บาท)

- ค่าตรวจโควิด 1,000 - 3,000
บาท (ขึ้นอยู่กบัวิธีการตรวจ)

- ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี 
3,200 บาท

รวม
- กิจการทั่วไป 7,200 บาท
- กิจการประมง 7,300 บาท 
2. คนต่างด้าวได้รับใบรับรอง

แพทย์ และประกันสุขภาพ  

นายจ้าง/คนต่างด้าว
น าใบรับค าขอ
อนุญาตท างานไปเป็น
หลักฐานการจัดท า
ทะเบียนประวัติ 
(ทร.38/1) และรับ
บัตรประจ าตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่มีใบอนุญาตท างาน
อยู่ด่านหลังบัตร 
(บัตรชมพู)
ณ สถานที่ท่ี
กรมการปกครอง/
กรุงเทพฯ ก าหนด
- ค่าท าทะเบียนประวัติ 
20 บาท

- ค่าบัตรชมพู 60 บาท
รวม 80 บาท

4.1 นายจ้างไปช าระเงินค่าใบอนุญาต 
ท างานแทนคนต่างด้าวเป็นค่า
ค าขอ 100 บาท ค่าใบอนุญาต
ท างาน 1,800 บาท 
รวม 1,900 บาท
ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
หรือที่ธนาคารกรุงไทย

4.2 นายจ้างกรอกข้อมูลการยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตท างานแทน
คนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์
พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ 
และหลักฐานการช าระเงิน
ค่าใบอนุญาตท างาน 

4.3 นายจ้างพิมพ์ใบรับค าขอ
อนุญาตท างานจากระบบออนไลน์
เพ่ือเป็นหลักฐานไปจัดท า
ทะเบียนประวัติ (บัตรชมพ)ู

4.4 กรมการจัดหางานส่งข้อมูล
การอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
ให้กรมการปกครอง

แนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 : กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2
กระทรวงเกษตรฯ 

(กรมประมง)

คนต่างด้าวที่ท างาน
ในกิจการประมงทะเล
ไปท าหนังสือคนประจ าเรือ
ณ สถานที่ท่ีกรมประมง
ก าหนด
- ค่าหนังสือคนประจ า
เรือ 100 บาท  

4
15 ม.ค. – 13 ก.พ. 64 ภายในวันที่ 16  เม.ย. 64 ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 ภายในวันที่ 12 พ.ย. 64

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 63
มีเอกสารแสดงตัวบุคคล
เช่น หนังสือเดินทาง,
เอกสารใช้แทนหนังสือ
หนังสือเดินทาง, ส าเนา
ทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
และมีนายจ้างประสงค์
จ้างงาน ณ ปัจจุบัน

สิ้นสุดการผ่อนผัน
การอนุญาตใหอ้ยู่
ในราชอาณาจักร 
และท างานได้ 
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

รวมค่าใช้จ่าย
- ท างานทั่วไป 

9,180 บาท
- ท างานเรือ 

ประมงทะเล
9,380 บาท

นายจ้างติดต่อ รพ.
ภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ได้บัญชีรายชื่อ
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กลุ่มเป้าหมาย
กระทรวงแรงงาน

รับแจ้งข้อมูลบุคคลคนต่างด้าว
ผ่านระบบออนไลน์

กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสุขภาพ

/ประกันสุขภาพ

กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงทะเบียน

ประวัติ

กระทรวงแรงงาน
รับยื่นค าขออนุญาตท างาน

ผ่านระบบออนไลน์  

2.1 คนต่างด้าวแจ้งข้อมูล
บุคคลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน
ของคนต่างด้าวตามวิธีการ
ท่ีกรมการจัดหางานก าหนด

2.2 คนต่างด้าวพิมพ์หลักฐาน
การรับแจ้งข้อมูลบุคคล 
จากในระบบออนไลน์

2.3 กรมการจัดหางาน
ส่งข้อมูลคนต่างด้าว
ให้กระทรวงสาธารณสุข
เข้าตรวจคัดกรองโรค
และให้กรมการปกครอง
ท าทะเบียนประวัติ 
(ทร.38/1)

นายจ้างน าใบรับค าขอ
อนุญาตท างานไป
ปรับปรุงทะเบียน
ประวัติ และรับบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มี 
สัญชาติไทยท่ีมี
ใบอนุญาตท างาน
อยู่ด้านหลังบัตร 
(บัตรชมพู) ณ สถานท่ี
ท่ีกรมการปกครอง/
กรุงเทพฯ ก าหนด

5.1 นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
พร้อมแนบรูปถ่ายคนต่างด้าว

5.2 นายจ้างพิมพ์เอกสารแบบบัญชีรายชื่อ 
และใบแจ้งช าระเงินค่าใบอนุญาตท างาน 
จากในระบบออนไลน์

5.3 นายจ้างไปช าระเงินค่าใบอนุญาตท างาน
แทนคนต่างด้าว เป็นค่าค าขอ 100 บาท 
ค่าใบอนุญาตท างาน 1,800 บาท 
รวม 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
(7-11) หรือท่ีธนาคารกรุงไทย

5.4 นายจ้างกรอกข้อมูลการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ท างานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์
พร้อมแนบ ทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) 
ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานการช าระเงิน
ค่าใบอนุญาตท างาน 

5.5 นายจ้างพิมพ์ใบรับค าขออนุญาตท างาน
จากระบบออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐาน
ไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และท าบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีมี
ใบอนุญาตท างานอยู่ด้านหลัง (บัตรชมพู)

5.6 กรมการจัดหางานส่งข้อมูลการอนุญาต
ท างานของคนต่างด้าวให้กรมการปกครอง

แนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 : กรณคีนต่างด้าวไม่มีงานท า

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

7

กระทรวงเกษตรฯ 
(กรมประมง)

คนต่างด้าวที่ท างาน
ในกิจการประมง
ทะเล ไปท าหนังสือ
คนประจ าเรือ 
ณ สถานท่ี
ท่ีกรมประมง
ก าหนด 

4

คนต่างด้าวท าทะเบียน
ประวัติคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย 
(ทร. 38/1) ตามวิธีการ
ท่ีกรมการปกครอง/
กรุงเทพฯ ก าหนด
- ค่าจัดท าทะเบียน

ประวัติ 20 บาท 
- ค่าบัตรชมพู 60 บาท
รวม 80 บาท

กระทรวงมหาดไทย
จัดท าทะเบียนประวัติ 

ทร. 38/1

15 ม.ค. – 13 ก.พ. 64 ภายในวันท่ี 16  เม.ย. 64 ภายในวันท่ี 16 มิ.ย. 64 ภายในวันท่ี 13ก.ย. 64 ภายในวันท่ี 12 พ.ย. 64

นายจ้างท่ีประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว
ท่ีได้จัดท าทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) เข้าท างาน 

ให้ยื่นขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 13 ก.ย. 64
ท้ังนี้ หากคนต่างด้าวไม่มีนายจ้างท่ีประสงค์

จะจ้างงานภายในระยะเวลาดังกล่าว
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

จะสิ้นสุดลง ตามประกาศ มท.

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ก่อนวันท่ี 29 ธ.ค. 63
มีเอกสารแสดงตัวบุคคล
เช่น หนังสือเดินทาง,
เอกสารใช้แทนหนังสือ
หนังสือเดินทาง, 
ส าเนาทะเบียนบ้าน, 
ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
และไม่ได้ท างาน 
ณ ปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสุข 
จัดชุดเข้าตรวจคัดกรอง
หาเชื้อโควิด – 19 และ
ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค 
ตามวิธีการที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด
- ค่าตรวจโรค 6 โรค ปีละ 

500 บาท(เก็บ 2 ปี 1,000) 
- ค่าตรวจโควิด 1,000 –

3,000 บาท (ขึ้นอยูก่ับ
วิธีการตรวจ)

- ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี 
3,200 บาท

รวม  7,200 บาท

สิ้นสุดการผ่อนผัน
การอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร 
และท างานได้ 
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66

รวมค่าใช้จ่าย
- ท างานทั่วไป 

9,180 บาท
- ท างานเรือ 

ประมงทะเล
9,380 บาท

คนต่างด้าวติดต่อ รพ.
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับ

แบบแจ้ง



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  (COVID-2019)   
ระลอกใหม่ที่แพร่ระบาดในคนต่างด้าว  โดยมีทั้งที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง  ซึ่งในขณะนี้ไม่อาจทราบได้ว่าคนต่างด้าวนั้นมีจ านวนเท่าใด   
ท าให้ยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรค  จ าเป็นต้องให้คนต่างด้าวนั้นต้องแสดงตน  โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักร 
เพื่อท างานและให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึง่  แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเตมิ
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“คนต่างด้าว”  หมายความว่า  บุคคลสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ที่เข้ามาใน

ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง    
ก่อนวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ตัง้แต่วนัที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   

คนต่างด้าวซึง่ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือท างานตอ่ไป  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็นผู้ติดตามซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี  และมิได้ด าเนินการตามวรรคสอง  
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาของผู้นั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร   

ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวตามข้อ  ๒  วรรคสาม  หรือบิดาหรอืมารดาของผู้นั้น  ด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) แจ้งชื่อ  ที่อยู่  อายุ  สัญชาติ  เพศ  หมายเลขโทรศัพท์  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง   

ต่อกระทรวงแรงงานโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) เข้ารับการตรวจโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   
(๓) ยื่นค าขอจัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ส าหรับคนต่างด้าวซึ่งมีอายุสิบแปดปีภายหลังวันที่   ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  หากประสงค์ 

จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องท างานกับนายจ้าง   โดยให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตท างาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  และแก้ไขทะเบียนประวัติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปี 

ข้อ ๔ มิให้น ามาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับ 
แก่คนต่างด้าว   

ข้อ ๕ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร  เป็นอันสิ้นสุดเมื่อ   
(๑) เป็นโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดหรอืเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบรูณ์

แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานโดยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ 
(๒) ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(๓) ไม่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน 

ในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้ าวสัญชาติกั ม พูชา   ลาว   และเมียนมา   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

(๔) ออกนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ได้จัดท าทะเบียนประวัติ   เว้นแต่ได้รับ 
อนุญาตจากผู้อ านวยการเขต  หรือนายอ าเภอซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย   
หรือกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ได้รับอนุญาตท างานในกิจการประมงหรือขนถ่ายสินค้าทางน้ าให้เคลื่อนย้ายออกนอก
ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตโดยทางเรือหรือทางบก  เพ่ือไปท างานในท้องที่ทุกแห่งที่มีท่าเรือท าการ

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ประมงทะเล  หรือในเส้นทางที่เป็นปกติทางการค้าของกิจการขนถ่ายสินค้าได้   ทั้งนี้  มิให้ออกนอกเขต
บริเวณท่าเรือที่ท าการประมงทะเลหรือขนถ่ายสินค้า 

 (ข) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็นพยานศาล  ได้รับหมายเรียกจาก 
พนักงานสอบสวน  มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน   หรือเพ่ือ 
การรักษาพยาบาลโดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการออกให้มาแสดง  แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓



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



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  1/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุ 

ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๘  จนถึงวันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดระลอกใหม่ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๖๓  
เรื่อง  แต่งตัง้ผู้ก ำกับกำรปฏิบตัิงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณฉ์ุกเฉนิ  
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  โดยค ำแนะน ำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์ 
และสำธำรณสุขและศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  กระทรวงมหำดไทย  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำ
ผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร  
ตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัด
แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 3  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๔



บัญชีรายช่ือจังหวัดทีก่ าหนดเป็นพืน้ทีค่วบคุมสูงสดุ  

แนบท้ายค าสั่งศูนยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

ที่ ๑ /๒๕๖๔  

ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------- 

๑. กรุงเทพมหานคร  
๒. จังหวัดกาญจนบุรี 
๓. จังหวัดจันทบุรี 
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. จังหวัดชุมพร 
๖. จังหวัดชลบุรี 
๗. จังหวัดตราด 
๘. จังหวัดตาก 
๙. จังหวัดนครนายก 
๑๐. จังหวัดนครปฐม 
๑๑. จังหวัดนนทบุรี 
๑๒. จังหวัดปทุมธานี 
๑๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔. จังหวัดปราจีนบุรี 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๖. จังหวัดเพชรบุรี 
๑๗. จังหวัดราชบุรี 
๑๘. จังหวัดระนอง 
๑๙. จังหวัดระยอง 
๒๐. จังหวัดลพบุรี 
๒๑. จังหวัดสิงห์บุรี 
๒๒. จังหวัดสมุทรปราการ 
๒๓. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒๔. จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๕. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๖. จังหวัดสระแก้ว 
๒๗. จังหวัดสระบุรี 
๒๘. จังหวัดอ่างทอง 

 

รวมทั้งสิ้น ๒๘ จังหวัด 
------------------------------- 




