
ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวท างานในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ   
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 
 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019   (COVID-19 ) )   ได้แพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของ 
โรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  ก าหนดให้ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการก าหนดมาตรการจ ากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว   โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ตามมาตรการยับยั้งการระบาดในประเทศไทย  ตลอดจนได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันที่  2๖  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และออกข้อก าหนดตามพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2548  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจึงจ าเป็นต้องอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  
และเมียนมา  ซึ่งเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และรัฐบาล 
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และครบก าหนดระยะเวลาการจ้างงานตามบันทึกความตกลงหรือ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว   และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมาซึ่งได้ เข้ามาท างาน 
ในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน  ท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวดังต่อไปนี้  ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ท างานกับนายจ้างรายเดิมได้
โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  ทั้งนี้   
ไม่เกินวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2563 

(1) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างาน 
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทย  
ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศตามมาตรา  59  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และวาระการจ้างงานครบสี่ปีและใบอนุญาตท างานสิ้นอายุก่อนหรือภายใน
วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2563 

(2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา  ซึ่งเข้ามาท างานในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน
ตามมาตรา  64  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใบอนุญาตท างานสิ้นอายุก่อนหรือภายในวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2563 

ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งยังคงมีสิทธิท างานได้ตามประเภทงานที่ก าหนดไว้ใน  มาตรา  59  
หรือมาตรา  64  แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  คนต่างด้าวจะท างานกับนายจ้างรายอื่นมิได้   เว้นแต่นายจ้างเลิก
ประกอบกิจการ  ล้มละลายหรือเสียชีวิต 

ข้อ 3 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าว
ใช้ใบอนุญาตท างานฉบับเดิมเป็นหลักฐานในการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน 
แทนใบอนุญาตท างานได้ 

ข้อ 4 การอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามข้อ   2   
เป็นอันสิ้นผลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ก่อนครบระยะเวลาตามประกาศนี้   

(1) คนต่างด้าวฝ่าฝืนข้อ  2  วรรคสอง 
(2) การอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นอันสิ้นผลลงตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓



ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักร 
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน  กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ลงวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2563  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง  การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา  และเมียนมา  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา  64  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนตา่งด้าว  พ.ศ.  2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กรณีมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ลงวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2563 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

หม่อมราชวงศ์จตัุมงคล  โสณกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓


