
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวท างานในราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะ   

ส าหรบัคนต่างด้าวสัญชาตกิมัพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ฉบบัที่  ๔) 

 
 

ตามที่ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักร 
เป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา   ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติดังกล่าวนั้น    
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจึงจ าเป็นต้องแก้ไข  
ประกาศนี้ 

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  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว
ท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที่  ๒)  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว  รวมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวมีสิทธิ
ท างานได้ไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๑๒/๑  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง   
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา   
ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔ 

“ข้อ  ๑๒/๑  เมื่อคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างานแล้ว  ให้นายจ้างน าคนตา่งด้าวไปยื่นค าขอ
จัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และรับบัตรประจ าตัว 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค  สาขาจังหวัด   
หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองก าหนด” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที่  ๓)  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานตามประกาศนี้  ถ้าออกจากงานจะต้องท างาน
กับนายจ้างรายใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๑๙  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง   
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา   
ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  
ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที่  ๒)  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  นายจ้างไม่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๘  หรือข้อ  ๑๐  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้การท างานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว” 

ข้อ ๕ บรรดาใบอนุญาตท างานที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตท างานจะสิ้นอายุลง 

ข้อ ๖ บรรดาบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวและค าขออนุญาตท างาน 
แทนคนต่างด้าวที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ   ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ  ๑๕  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งประกาศ
กระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับ 
คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ   

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที่  ๓)  ให้นายจ้าง 
ส่งเอกสารและหลักฐานหรือยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  
แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว   
ให้การอนุญาตท างานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง 

(๒) ในกรณีที่นายจ้างได้ด าเนินการตาม  (๑)  เสร็จสิ้นแล้ว  หรือในกรณีที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามข้อ  ๑๕  วรรคสี่  แห่งประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างาน
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ภายใต้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ฉบับที่  ๓)  ให้นายทะเบียนตรวจสอบค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว   
รวมทั้งเอกสารและหลักฐาน  หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน  ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตท างาน 
ให้คนต่างด้าวมีสิทธิท างานได้ไม่เกินวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   

(๓) เมื่อคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างานตาม  (๒)  แล้ว  ให้นายจ้างน าคนต่างด้าวไปยื่นค าขอ 
จัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และรับบัตรประจ าตัว 
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ส านักงานเขตกรงุเทพมหานคร  ศูนย์บริหารการทะเบียน  ภาคสาขาจังหวัด  หรือ 
สถานที่อื่นที่กรมการปกครองก าหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
สุชาติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔


