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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามที่ รั ฐบาลได้ ผ่ อนคลายมาตรการในการควบคุ มและจ ากั ดการเดิ นทางเข้ าออกประเทศ
ให้ คนต่ างด้าวสามารถเดินทางเข้ามาท างานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบั นทึ กความเข้าใจ
ที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ แต่ด้วยปัญหาจากสภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาความมั่นคง
ภายในของประเทศต้นทาง ทาให้จานวนคนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางเข้ามาทางานไม่สอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องกาหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลงซึ่งประสงค์จะทางาน
อย่างถูกต้อง สามารถอยู่และทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๓/๒ แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้ คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข้อ ๒ ในการบริ หารจั ดการการท างานของคนต่างด้ าวนอกจากที่ ก าหนดไว้ ในประกาศนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ข้อ ๓ การยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว คาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ตามประกาศนี้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดาเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นที่ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางานของนายจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สานักงานจัดหางานจังหวัด
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
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ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวสามารถทางานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ในระหว่างดาเนินการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย
รูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าว ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
(๒) เมื่อนายจ้างดาเนินการตาม (๑) แล้ว ให้นายจ้างยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
พร้ อมเอกสารและหลั กฐานตามที่ ระบุ ไว้ ในแบบค าขอที่ อธิ บดี ก าหนดต่ อนายทะเบี ยน ภายในวั น ที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคาขอฉบับละ ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางานฉบับละ ๙๐๐ บาท
ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนออกใบรับคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมให้แก่นายจ้าง และให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคาขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทางานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทางาน
ข้อ ๖ ให้ คนต่ างด้ าวหรือนายจ้ างใช้ ใบรั บคาขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวพร้ อมกับ
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทาประกันสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ คนต่ างด้ าวต้ องขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผู้ ประกั นตนตามวรรคหนึ่ ง แต่ ยั งไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ
ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ให้คนต่างด้าว
ทาประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
หรือทาประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ การทาประกันสุขภาพ
กับบริษัทประกันภัยต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ ได้รับจากการทาประกันสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อคนต่างด้าวหรือนายจ้างได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้นายจ้างยื่นหลักฐาน
ดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานต่อไป
ข้อ ๗ เมื่ อนายทะเบี ยนตรวจสอบค าขออนุ ญาตท างานแทนคนต่ างด้ า ว รวมทั้ งเอกสาร
และหลักฐานตามข้อ ๔ (๒) และข้อ ๖ วรรคสามแล้ว เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตทางานให้คนต่างด้าวมีสิทธิทางานได้ไม่เกินวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ข้อ ๘ เมื่อนายจ้างยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวแล้ว ให้นายจ้างนาคนต่างด้าว
ไปดาเนินการดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(๑) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด
(๒) ขอรับการตรวจโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทางาน
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เมื่อคนต่างด้าวดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างยื่นหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคลตาม (๑) และใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตาม (๒) ต่อนายทะเบียน ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ข้อ ๙ เมื่อคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางานตามข้อ ๗ และดาเนินการตามข้อ ๘ แล้ว
ให้ น ายจ้ า งน าคนต่ า งด้ า วไปยื่ น ค าร้ อ งขอจั ด ท าหรื อ ปรั บปรุ ง ทะเบี ย นประวั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การทะเบียนราษฎร และขอรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๐ ให้ คนต่ างด้ าวซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้ ท างานตามประกาศนี้ มี สิ ทธิ ท างานกั บนายจ้ าง
ได้ทุกประเภทงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง เช่นเดียวกับคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ โดยให้นาประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วย
การกาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทา และประกาศกรมการจัดหางานว่าด้วยเงื่อนไขการรับคนต่างด้าว
เข้าทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานตามประกาศนี้ ถ้าออกจากงานจะต้องทางาน
กับนายจ้างรายใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลิกทางานกับนายจ้างรายเดิม
ข้อ ๑๒ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานตามประกาศนี้ เพิ่มนายจ้างได้เฉพาะคนต่างด้าว
ซึ่งทางานในเรือประมง ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มนายจ้างในประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง มาใช้บังคับแก่การเพิ่มนายจ้างของ
คนต่างด้าวดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ให้ นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้าง
คนต่างด้าวเข้าทางานกับตนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง เฉพาะการแจ้งข้อมูลการเข้าทางานของคนต่างด้าว
ซึ่งตนได้ยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวตามข้อ ๔
ข้อ ๑๔ ให้ ถื อว่ าการยื่ น ค าขออนุ ญาตท างานแทนคนต่ างด้ าวของนายจ้ างตามประกาศนี้
เป็นการแจ้งข้อมูลการเข้าทางานกับนายจ้างให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๔/๒
ข้อ ๑๕ ผู้ ติ ดตามคนต่ างด้ าวซึ่ งมี อายุ สิ บแปดปีตั้ งแต่ วันที่ ประกาศนี้ ใช้ บั งคับหากประสงค์
จะทางานกับนายจ้างจนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต้องยื่นคาขออนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว และแก้ไขทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปี แต่ถ้ามีเวลาดาเนินการไม่ถึงหกสิบวัน ให้ขยายเวลาให้ครบหกสิบวัน
ให้ น าความในข้ อ ๑๐ ข้ อ ๑๑ ข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ข้ อ ๑๔ และข้ อ ๑๖ มาใช้ บั งคั บ
แก่ผู้ติดตามคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ นอกจากใบอนุญาตทางานสิ้นอายุลง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานเป็นอันสิ้นสุด
เมื่อ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๑) คนต่างด้าวไม่ดาเนินการตามประกาศนี้
(๒) การอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รของคนต่ า งด้ า วเป็ น อั น สิ้ น สุ ด ลงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

