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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่คณะรัฐมนตรีไ ด้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบการผ่อนปรน
การอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามข้อตกลง
ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ
เมียนมา ซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือ
บัน ทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และครบกาหนดระยะเวลาการจ้างงานตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมาซึ่งได้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน
ทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ จนถึงระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือระยะเวลาตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ออกไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็ นชอบของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้ออกประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุ กเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
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ข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทางานกับนายจ้างรายเดิมได้
โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ทั้งนี้
ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑) คนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาท างาน
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทย
ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และวาระการจ้างงานครบสี่ปีและใบอนุญาตทางานสิ้นอายุก่อนหรือภายใน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน
ตามมาตรา ๖๔ แห่ งพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และใบอนุญาตทางานสิ้นอายุก่อนหรือภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งยังคงมีสิทธิทางานได้ตามประเภทงานที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๙
หรือมาตรา ๖๔ แห่ งพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ คนต่ า งด้ า วจะท างานกั บ นายจ้ า งรายอื่ น มิ ไ ด้ เว้ น แต่ น ายจ้ า ง
เลิกประกอบกิจการ ล้มละลาย หรือเสียชีวิต
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าว
ใช้ ใ บอนุ ญ าตท างานฉบั บ เดิ ม เป็ น หลั ก ฐานในการแสดงต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ นายทะเบี ย น
แทนใบอนุญาตทางานได้
ข้อ ๔ การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๒ เป็นอันสิน้ ผล
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนครบระยะเวลาตามประกาศนี้
(๑) คนต่างด้าวฝ่าฝืนข้อ ๒ วรรคสอง
(๒) การอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รของคนต่ า งด้ า วเป็ น อั น สิ้ น ผลลงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางาน
ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับ
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คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔
แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
หม่อมราชวงศ์จตั ุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

