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14. Subject: The Relief Measures of the Implementation of the Cabinet Resolution on 20 March 2020 
 
 

The Thai cabinet has approved the proposal of the Ministry of Labor in relieving the 
employment management of migrant workers 2019 – 2020, effective from 1 April 2020 to 30 June 2020, 
in order to allow migrant workers from Cambodia, Laos, and Myanmar in accordance with the Cabinet 
Resolution on 20 August 2019, whose employers or persons granted permission for importing foreigners 
for work have already submitted the name list for the employment requirement for the migrant 
workers with officials of the Ministry of Labor or submitted online within 31 March 2020 and are unable 
to complete the request of temporary stay in the Kingdom for work within the deadline including the 
workers’ dependents, to stay in the kingdom. However, the Section 12 (10) and Section 54 of the 
Immigration Act 2522 shall not be applied to the foreigners. Here by, the relevant authorities, to 
proceed as stipulated in the Cabinet Resolution on 20 August 2019, shall proceed as follows: 

 

1. The Ministry of Interior, by virtue of the Immigration Act 1979 - section 17 with the approval 
of the Cabinet, shall issue an announcement of the Ministry of Interior subjecting the exemption to the 
prohibitions for foreigners entering the Kingdom specifically for citizens of Cambodia, Laos and 
Myanmar, in accordance with the Cabinet Resolution on 20 August 2019, in order to allow the migrant 
workers and their dependents, with expired permission, to stay temporary in the Kingdom until 30 June 
2020 and to except the fine for overstaying as well as to exempt the implementation of the Command 
of the Minister of Interior No. 1/2015 on the prohibition of certain foreigners entering the Kingdom as 
of 27 November 2015. 

 
2. The Ministry of Labor, By virtue of the Emergency Decree - Section 14 concerning the 

Management of Employment of Migrant Workers 2560 and amended, shall issue an announcement of 
the Ministry of Labor subjecting the permission for workers from Cambodia, Laos and Myanmar working 
in the Kingdom as special case (No. ..) in order to allow the migrant workers, whose work permit has 
expired, to be able to work until 30 June 2020 and use their previous name list of employment 
requirement for migrant workers issued by the Department of Employment and the work permit 
without a new work permit in accordance with the Management of Employment of Foreign Workers 
until it is not approved by the Registrar. 

 
3. After the end of the effective period, the security authorities are to inspect, suppress, arrest 

or prosecute illegal employers or workers and those involved conscientiously. 

 
 

 
Essential aspects 

 
The relief measures of the employment management of migrant workers 2019 – 2020 are as 

follows: 
 

1. Target groups: consist of 2 groups as follows: 

1.1 Migrant workers who are in accordance with the Cabinet Resolution on 20 August 
2019 and have submitted the name list by 31 March 2020, yet cannot proceed according to the 
specified procedures. 
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1.2 The workers’ dependents with proof of descent under Article 1.1, who are under the 
age of 18 and allowed to stay temporary in the Kingdom under the Cabinet Resolution on 25 
October 2016 or under the Cabinet Resolution on 16 January 2018, accordingly. 

 
2. Effective Period: from 1 April 2020 to 30 June 2020. 

                   
3. Description: the workers, who come to work legally from 3 countries (Cambodia, Laos and 

Myanmar), shall not have to leave the Kingdom. 
 

4. The permission to stay in the Kingdom, work permit, procedure, expenses and workers’ 
dependents are as stipulated in the Cabinet Resolution on 20 August 2019. 

 
5. Effective location: Effective at the location of each authority or specified by the Department 

of Employment. 

 
6. All migrant workers shall apply for the Non Thai Identity Card by 30 June 2020, otherwise the 

permission to stay in the Kingdom will be terminated. 

 

14. เรื่อง การผ่อนปรนการด าเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 

 

                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนปรนแนวทางการบรหิารจดัการการ
ท างานของแรงงานต่างดา้วปี 2562 – 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 โดยใหค้นต่างดา้ว
สญัชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา ท่ีไดด้  าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ซึง่นายจา้งหรือผูไ้ดร้บั
อนญุาตใหน้ าคนต่างดา้วมาท างานไดย้ื่นบญัชีรายชื่อความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วกบัเจา้หนา้ที่ในสงักดักระทรวงแรงงาน 
หรือยื่นผ่านระบบออนไลน ์ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และไมส่ามารถด าเนินการขอตรวจอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร
เป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อการท างานไดท้นัภายในก าหนด รวมถึงผูต้ิดตาม อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว ทัง้นี ้มใิหน้ า
มาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาบงัคบัใชแ้ก่คนตา่งดา้ว โดยใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้นมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ดงันี ้

 

                   1. กระทรวงมหาดไทย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติคนเขา้เมือง พ.ศ. 
2522 โดยอนมุตัิของคณะรฐัมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวน้ขอ้หา้มมใิหค้นต่างดา้วเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเป็นการเฉพาะส าหรบัคนต่างดา้วสญัชาติกมัพชูา ลาว และเมยีนมา ตามมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 
2562 เพื่อผ่อนผนัใหแ้รงงานตา่งดา้วและผูต้ิดตามที่การอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรสิน้สดุอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการ
ชั่วคราวไดต้่อไปจนถึงวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 และใหย้กเวน้คา่เปรียบเทียบปรบัการอยู่เกินก าหนด (Over Stay) รวมถึงการ
ยกเวน้การปฏิบตัติามค าสั่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนญุาตใหค้นต่างดา้วบางจ าพวกเขา้
มาในราชอาณาจกัร สั่ง ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
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                   2. กระทรวงแรงงาน อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิม่เติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนญุาตใหค้นตา่งดา้ว
สญัชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา เขา้มาท างานในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบบัท่ี ..) เพื่อผ่อนผนัใหแ้รงงานต่างดา้วที่
การอนญุาตท างานสิน้สดุสามารถท างานไปพลางก่อนไดจ้นถงึวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และใชบ้ญัชีรายชื่อความตอ้งการจา้ง
แรงงานต่างดา้วที่กรมการจดัหางานออกใหแ้ละใบอนญุาตท างานฉบบัเดิมไปพลางก่อนได ้โดยไมต่อ้งมใีบอนญุาตท างานตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้วจนกว่าจะไม่ไดร้บัอนญุาตจากนายทะเบียน 

 

                   3. หลงัสิน้สดุระยะเวลาด าเนินการ ใหห้น่วยงานดา้นความมั่นคงด าเนินการตรวจสอบปราบปราม 
จบักมุด าเนินคดีนายจา้ง แรงงานผิดกฎหมายที่ลกัลอบท างานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

 

                   สาระส าคญั 

 

                   การผ่อนปรนแนวทางการบรหิารจดัการการท างานของแรงงานตา่งดา้ว ปี 2562 – 2563 มีดงันี ้

 

                   1. กลุ่มเป้าหมาย : ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 

 

                       1.1 แรงงานต่างดา้วที่ไดม้าด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 และยื่น
บญัชีรายชื่อไวแ้ลว้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดได ้

 

                       1.2 ผูต้ิดตามที่มหีลกัฐานการเป็นบตุรของแรงงานตามขอ้ 1.1 ที่มีอายไุม่เกิน 18 ปี ท่ีไดร้บัอนญุาต
ใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2559 หรือมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 16 
มกราคม 2561 แลว้แตก่รณี 

 

                   2. ระยะเวลาด าเนินการ : ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มถินุายน 2563 

 

                   3. ลกัษณะการด าเนินการ : เป็นการด าเนินการในลกัษณะเขา้มาท างานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดย
ที่แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ (กมัพชูา ลาว เมยีนมา) ไม่ตอ้งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 

                   4. การอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร การอนุญาตใหท้ างาน วิธีด  าเนินการ ค่าใชจ้่ายและผูต้ิดตาม 
เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 
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                   5. สถานท่ีด าเนินการ : ด าเนินการ ณ สถานท่ีตัง้ของแต่ละหน่วยงาน หรือเป็นไปตามที่กรมการจดัหา
งานก าหนด 

 

                   6. แรงงานต่างดา้วทกุคนตอ้งท าบตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2563 มิฉะนัน้จะสิน้สดุการอยูใ่นราชอาณาจกัร 


