
ถามตอบเกีย่วกบัการระงับการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองานและขั้นตอนในการส่ังย้าย 
ในช่วงเฝ้าระวงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระดับ 3 ขึน้ไป 

 17.06.2021 

ตามประกาศของศูนยบ์ญัชาการการะแพร่ระบาดส่วนกลาง(ต่อไปน้ีเรียกศูนยบ์ญัชาการ) ในช่วงเวลาท่ีมาตรฐานในการ

เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคปอดอกัเสบติดต่อชนิดรุนแรงพิเศษ(ต่อไปน้ีเรียก COVID-19)เพ่ิมข้ึนเป็นระดบั 3 หรือข้ึนไป 

ใหร้ะงบัขั้นตอนการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานและขั้นตอนของการสัง่ยา้ยตามกฎหมายบริการจดัหางานและขอ้ก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง การถามตอบท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 
หนึ่ง, ระงบัการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน 

1, สมคัรขอเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน 

ค าถามที ่1 : เหตุใดจงึต้องด าเนินการระงบัข้อก าหนดในการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน? เน้ือหาของการระงบัด าเนินการมี

อะไรบ้าง? เร่ิมมผีลบงัคบัใช้เม่ือใด? 

ค าตอบ : เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมระดบัมาตรฐานในการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคปอดอกัเสบติดต่อชนิดรุนแรงพิเศษ

เป็นระดบัท่ีสาม ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปใหร้ะงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน 

(1)วนัท่ีเร่ิมระงบัการสมคัรขอเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานถูกจ ากดัดว้ย ”วนัท่ีสมคัร” หากวนัท่ีสมคัรอยูห่ลงัวนัท่ี 6 

มิถุนายน 2021 จะไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน หากไดรั้บการอนุมติัโดยทางกระทรวงก่อนวนัท่ี 5 

มิถุนายน 2021 และยงัอยูใ่นระยะเวลาเปล่ียนแปลงท่ีมีผล แต่ยงัไม่มีนายจา้งใหม่รับช่วงจา้งงานต่อจะหยดุค านวณ

ระยะเวลาเปล่ียนแปลง 

(2)วนัท่ีเร่ิมระงบัการสมคัรขอจา้งงานต่อถูกจ ากดัดว้ย ”วนัท่ีตกลง” หากวนัท่ีตกลงท่ีจะจา้งงานต่ออยูห่ลงัวนัท่ี 6 

มิถุนายน 2021 จะหยดุรับเร่ืองการสมคัร ส าหรับผูท่ี้สมคัรแลว้ทางกระทรวงจะไม่อนุมติัการเปล่ียนแปลงและไม่ออก

ใบอนุญาตจา้งงานต่อ หากไดมี้การตกลงท่ีจะจา้งงานต่อในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 (คือตกลงก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 

(รวม)) เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติไดท้ างานท่ีนายจา้งใหม่ก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 แลว้ ทางกระทรวงยงัคงอนุมติัให้

นายจา้งใหม่จา้งงานแรงงานขา้มชาติต่อ 

(3)สมคัรขอการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปจะหยดุกรับเร่ืองการสมคัร ผูท่ี้

ไดส้มคัรแลว้ลว้นจะไม่ใหอ้นุญาต หากไดรั้บการอนุมติัการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาจากทางกระทรวงก่อนวนัท่ี 

5 มิถุนายน 2021 ยงัคงสามารถท าการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานได ้นอกจากน้ีนายจา้งสามารถเปล่ียนมาตกลงกบั

แรงงานขา้มชาติและสมคัรขอจา้งงานต่อเม่ือครบระยะเวลา ก่อนท่ีจะครบระยะเวลาจา้งงานเดิม 



 
ค าถามที ่2 : ระหว่างการระงบัการสมคัรขอเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน มกีรณีใดบ้างทีแ่รงงานข้ามชาตยิงัคงสามารถท าการ

เปลีย่นแปลง? 

ค าตอบ : 

(1)แรงงานขา้มชาติมีหน่ึงในกรณีดงัต่อไปน้ี จะไม่ถูกระงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน ยงัคงสามารถด าเนินการ

เปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในแนวทางปฏิบติัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน(ต่อไปน้ี

เรียกแนวปฏิบติัน้ี)ท่ีก าหนดในกฎหมายบริการจดัหางาน(ต่อไปน้ีเรียกกฎหมายน้ี)และกฎหมายบริการจดัหางานวา่จา้ง

คนต่างดา้วมาตรา 46 วรรค 1 ขอ้ท่ี 8 ถึงขอ้ท่ี 11  

1.ผูท่ี้นายจา้งหรือผูไ้ดรั้บการดูแลเสียชีวติ, ไม่สามารถปฏิบติังานตอ่ไดเ้น่ืองจากเรือถูกยดึ, จมหรือซ่อมแซมและ

กรณีนายจา้งปิดโรงงานหรือปิดกิจการตามท่ีก าหนดในมาตรา 59 วรรค 1 ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 3 ของกฎหมายน้ี 

2.กรณีนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมายน้ีหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีคนต่างดา้วถูกล่วงละเมิดทางเพศ, ลวนลามทาง

เพศ, โดนทารุณจากนายจา้ง หรือกรณีแรงงานขา้มชาติระบุไดว้า่เป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยเ์ป็นตน้ และใบอนุญาต

จา้งงานของนายจา้งถูกเพิกถอนบางส่วนหรือทั้งหมด 

3.แรงงานขา้มชาติไดรั้บอนุมติัการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาโดยทางกระทรวงตามมาตรา 59 ของกฎหมายน้ี

และมาตรา 28 ส่วน 4 ของมาตรการอนุมติัและควบคุมนายจา้งวา่จา้งคนต่างดา้ว(ต่อไปน้ีเรียกมาตรการน้ี)และแนว

ปฏิบติัน้ีก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021  

(2)นายจา้งและแรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุมติัการเปล่ียนแปลงจากทางกระทรวงตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ควรปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดของศูนยบ์ญัชาการและ”แนวทางการจา้งแรงงานขา้มชาติส าหรับนายจา้งเพ่ือรับมือกบัโรคปอดอกัเสบ

ติดต่อไดช้นิดรุนแรงพิเศษ : ขอ้ควรระวงัในการควบคุมการท างาน, การใชชี้วติและออกนอกสถานท่ีของแรงงานขา้ม

ชาติ”ของทางกระทรวง ภายในระยะเวลาหน่ึงจดัใหค้นต่างดา้วท่ีจา้งงานต่ออยู ่1 คนต่อ 1 หอ้ง, ด าเนินการกระจาย

ส่วนในสถานท่ีท างานและพ้ืนท่ีหอพกั, เสริมสร้างการควบคุมการใชชี้วติของคนต่างดา้ว, รักษาระยะห่างโซเชียลและ

ช่วยเหลือในการรณรงคใ์หห้มัน่ลา้งมือ, นิสยัสุขอนามยัส่วนบุคคลและไม่ออกนอกสถานท่ีหากไม่จ าเป็น และใส่ใจ

สภาพสุขภาพของคนต่างดา้ว เม่ือมีอาการท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีประวติัการสมัผสัควรช่วยเหลือในการเขา้รับการรักษาและ

ตรวจคดักรอง เพ่ือเพ่ิมมาตรการป้องกนัแพร่ระบาด รักษาความปลอดภยัในการป้องกนัแพร่ระบาดของชุมชน 

ค าถามที ่3 : นายจ้างสมคัรขอยกเลกิใบอนุญาตจ้างงานของแรงงานข้ามชาตแิละท าการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองานก่อนวนัที ่5 

มถุินายน 2021 แต่ยงัไม่ได้รับอนุญาตจากทางกระทรวง หรือเร่ิมย่ืนสมคัรตั้งแต่วนัที ่6 มถุินายน 2021 (รวม) เป็นต้นไป ทาง

กระทรวงจะยนิยอมอนุมตักิารออกยกเลกิใบอนุญาตจ้างงานและท าการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองานได้หรือไม่? แรงงานข้าม

ชาตดิงักล่าวควรให้ใครรับผดิชอบในเร่ืองการใช้ชีวติ? 



ค าตอบ : ทางกระทรวงยนิยอมยกเลิกใบอนุญาตจา้งงานดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงยติุความสมัพนัธ์ในการจา้งงาน และ

ระงบัการด าเนินการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานของแรงงานขา้มชาติ เวน้แต่แรงงานขา้มชาติจะสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีช้ีแจง

ในจดหมายตามมาตรา 59 วรรค 1 ขอ้ท่ี 1 ถึง 3 ของกฎหมายน้ี ท่ีทางกระทรวงจะยนิยอมท าการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน 

เพียงแตใ่นช่วงเวลาท่ีแรงงานขา้มชาติยงัไม่ไดรั้บการยนิยอมจากทางกระทรวงใหเ้ปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานและยงัไม่

เดินทางออกนอกประเทศ ควรใหน้ายจา้งรับผิดชอบดูแลการใชชี้วติของแรงงานขา้มชาติ 

ค าถามที ่4 : เกดิข้อพพิาทระหว่างนายจ้างและแรงงามข้ามชาต ิหลงัจากประชุมเจรจาแล้วทั้งสองฝ่ายยนิยอมทีจ่ะเปลีย่นแปลง

นายจ้าง แต่ขณะนีร้ะงบัการเปลีย่นแปลงนายจ้างจะด าเนินอย่างไรต่อไป? 

ค าตอบ : การสมคัรขอเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปจะหยดุรับการสมคัร ผูท่ี้ไดส้มคัร

แลว้จะไม่ใหก้ารอนุมติั หากไดรั้บการอนุมติัโดยทางกระทรวงก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 และยงัอยูใ่นระยะเวลาเปล่ียนแปลงท่ี

มีผล แต่ยงัไม่มีนายจา้งใหม่รับช่วงจา้งงานต่อจะหยดุค านวณระยะเวลาเปล่ียนแปลง ส าหรับนายจา้งและแรงงานขา้มชาติลงฉนั

ทมติเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานหลงัจากการประชุม ใหด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ผูส้มคัรจะไม่ใหอ้นุญาต ส่วนท่ี

อนุมติัการเปล่ียนแปลงแลว้ใหห้ยดุการเปล่ียนแปลงและหยดุค านวณระยะเวลาเปล่ียนแปลง 

ค าถามที ่5 : ข้อพพิาทระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาตหิลงัจากได้รับยืนยนัแล้วก ากบัดูแลโดยกระทรวง แรงงามข้ามชาตทิี่

ได้รับการก ากบัดูแลสามารถเปลีย่นแปลงนายจ้างหรือไม่? นอกจากนีห้ากได้รับจดหมายเลกิจ้างในระยะเวลาก ากบัดูแลสามารถ

ท าการเปลีย่นแปลงนายจ้างได้หรือไม่? 

ค าตอบ :  

(1)ข้ึนอยูก่บัวา่เป็นไปตามสถานการณ์เปล่ียนแปลงในกรณีพิเศษหรือไม่ ส าหรับนายจา้งและแรงงานขา้มชาติท่ีตกลงท่ี

จะจา้งงานต่อหลงัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 (รวม)ใหห้ยดุรับการสมคัร ผูท่ี้สมคัรแลว้จะไม่ใหก้ารอนุมติั ส าหรับนายจา้ง

และแรงงานขา้มชาติท่ีมีวนัท่ีตกลงจะจา้งงานต่อก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 จะยกเวน้ในขอ้จ ากดัในการระงบัการ

เปล่ียนแปลง หากนายจา้งใหม่ไม่ไดรั้บการอนุญาตเน่ืองจากคุณสมบติัไม่สอดคลอ้ง โดยมีสาเหตุดงักรณีต่อไปน้ี

แรงงานขา้มชาติจะยกเวน้ในขอ้จ ากดัและสามารถเปล่ียนแปลงต่อได ้

1.ผูท่ี้นายจา้งหรือผูท่ี้ไดรั้บการดูแลเสียชีวติ, ไม่สามารถปฏิบติังานต่อไดเ้น่ืองจากเรือถูกยดึ, จมหรือซ่อมแซมและ

กรณีนายจา้งปิดโรงงานหรือปิดกิจการตามท่ีก าหนดในมาตรา 59 วรรค 1 ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 3 ของกฎหมายน้ี 

2.กรณีนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมายน้ีหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีคนต่างดา้วถูกล่วงละเมิดทางเพศ, ลวนลามทาง

เพศ, โดนทารุณจากนายจา้ง หรือกรณีแรงงานขา้มชาติระบุไดว้า่เป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยเ์ป็นตน้ และทาง

กระทรวงไม่ออกใบอนุญาตวา่จา้งคนเขา้ประเทศหรือใบอนุญาตจา้งงานของนายจา้งถูกเพิกถอนบางส่วนหรือ

ทั้งหมด 



3.คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุมติัการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาโดยทางกระทรวงตามมาตรา 59 ของกฎหมายน้ีและ

มาตรา 28 ส่วน 4 ของมาตรการน้ีและแนวปฏิบติัน้ีก่อนวนัท่ี 5 มิถนุายน 2021  

(2)แรงงานขา้มชาติท่ีก ากบัดูแลโดยรัฐบาลทอ้งถ่ินหากสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ จะยกเวน้จากขอ้จ ากดั

การระงบัการเปล่ียนแปลง 

ค าถามที ่6 : ผู้ทีไ่ด้รับการดูแลได้เข้าไปอาศัยในหน่วยงานดูแลพยาบาล นายจ้างไม่มคีวามจ าเป็นในการจ้างแรงงานข้ามชาต ิ

แรงงานข้ามชาตสิามารถเปลีย่นแปลงนายจ้างหรือไม่? 

ค าตอบ : ท าได ้เน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บการดูแลไดเ้ขา้ไปอาศยัในหน่วยงานดูแลพยาบาล ท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการดูแลนั้นไม่มีความ

ตอ้งการในการดูแล แรงงานขา้มชาติไม่มีเหตุการณ์รับจา้งในการปฏิบติังานดา้นการดูแล สามารถอา้งอิงตามกรณียกเวน้ใน

จดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง ยนิยอมใหแ้รงงานขา้มชาติเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน เพียงแต่

นายจา้งจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารรับรองวา่ผูท่ี้ไดรั้บการดูแลเขา้พกัอาศยัในหน่วยงานดูแลพยาบาล 

2.สมคัรขอตกลงการจ้างงานต่อ 

ค าถามที ่1 : แรงงานข้ามชาตทิีไ่ด้รับจดหมายอนุญาตตกลงทีจ่ะจ้างงานต่อจากทางกระทรวง สามารถไปท างานกบันายจ้างคน

ใหม่หรือไม่? 

ค าตอบ : ท าได ้นายจา้งและแรงงานขา้มชาติท่ีตกลงจะจา้งงานต่อก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 จะยกเวน้จากขอ้จ ากดัการระงบัการ

เปล่ียนแปลง สามารถท างานต่อท่ีนายจา้งใหม่ 

ค าถามที ่2 : นายจ้างใหม่ตกลงกนัทั้งสามฝ่ายทีจ่ะจ้างงานแรงงานข้ามชาตต่ิอก่อนวนัที ่5 มถุินายน 2021 และสมคัรขอจ้างงาน

ต่อกบัทางกระทรวง หลงัจากนั้นหากเน่ืองจากนายจ้างคนใหม่มคุีณสมบตัไิม่สอดคล้อง จะยนิยอมให้แรงงานข้ามชาตคิน

ดงักล่าวท าการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองานได้หรือไม่? 

ค าตอบ :  

(1)นายจา้งใหม่และแรงงานขา้มชาติลงนามในหนงัสือยนิยอมตกลงท่ีจะจา้งงานต่อก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 (รวม)

และสมคัรขอจา้งงานต่อกบัทางกระทรวง แต่นายจา้งใหม่ไม่มีคุณสมบติัในการจา้งงาน ซ่ึงพบเจอนายจา้งใหม่ได้

ละเมิดกฎหมายน้ีหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนของการตรวจสอบ สามารถท าการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยใช้

จดหมายช้ีแจงกรณียกเวน้ในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง 

(2)นายจา้งและแรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุมติัการเปล่ียนแปลงจากทางกระทรวงตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ควรปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดของศูนยบ์ญัชาการและ”แนวทางการจา้งแรงงานขา้มชาติส าหรับนายจา้งเพ่ือรับมือกบัโรคปอดอกัเสบ

ติดต่อไดช้นิดรุนแรงพิเศษ : ขอ้ควรระวงัในการควบคุมการท างาน, การใชชี้วติและออกนอกสถานท่ีของแรงงานขา้ม

ชาติ”ของทางกระทรวง ภายในระยะเวลาหน่ึงจดัใหค้นต่างดา้วท่ีจา้งงานต่ออยู ่1 คนต่อ 1 หอ้ง, ด าเนินการกระจาย



ส่วนในสถานท่ีท างานและพ้ืนท่ีหอพกั, เสริมสร้างการควบคุมการใชชี้วติของคนต่างดา้ว, รักษาระยะห่างโซเชียลและ

ช่วยเหลือในการรณรงคใ์หห้มัน่ลา้งมือ, นิสยัสุขอนามยัส่วนบุคคลและไม่ออกนอกสถานท่ีหากไม่จ าเป็น และใส่ใจ

สภาพสุขภาพของคนต่างดา้ว เม่ือมีอาการท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีประวติัการสมัผสัควรช่วยเหลือในการเขา้รับการรักษาและ

ตรวจคดักรอง เพ่ือเพ่ิมมาตรการป้องกนัแพร่ระบาด รักษาความปลอดภยัในการป้องกนัแพร่ระบาดของชุมชน 

ค าถามที ่3 : ถ้าหากนายจ้างใหม่ตกลงจ้างงานต่อหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 (รวม) และแรงงานข้ามชาตไิม่ใช่แรงงามข้ามชาตทิี่

ได้รับกรณียกเว้นในจดหมายช้ีแจ้งวนัที ่7 มถุินายน 2021 ของทางกระทรวง ทางกระทรวงจะไม่ให้การอนุมตั ิภายหลงัจากนีแ้รง

งามข้ามชาตจิะต้องรับผดิชอบโดยนายจ้างเดมิหรือนายจ้างใหม่? หลงัจากแรงงานข้ามชาตไิม่ได้รับอนุญาตจะยนิยอมให้ท าการ

เปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองานได้หรือไม่? 

ค าตอบ : แรงงานขา้มชาติท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามกรณียกเวน้ท่ียนิยอมใหท้ าการเปล่ียนแปลงตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 

2021 ของทางกระทรวง ทางกระทรวงจะไม่ใหอ้นุญาตกบัการสมคัรขอตกลงจา้งงานต่อของนายจา้งใหม่ และใหน้ายจา้งใหม่

รับผิดชอบในฐานะนายจา้งของแรงงานขา้มชาติ หลงัไม่อนุญาตใหจ้า้งงานต่อแลว้ ตามหลกัจะไม่ยนิยอมใหท้ าการเปล่ียนแปลง

ตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง  

ค าถามที ่4 : แรงงานข้ามชาตใินครอบครัว หากนายจ้างเดมิเสียชีวติ ผู้ทีไ่ด้รับการดูแลและสถานทีท่ างานไม่เปลีย่น สามารถท า

เร่ืองจ้างงานต่อได้หรือไม่? 

ค าตอบ : ท าได ้สอดคลอ้งกบัมาตรา 59 วรรค 1 ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 3 ท่ีก าหนดไวน้ายจา้งเสียชีวติหรือผูท่ี้ไดรั้บการดูแลเสียชีวติ จะ

ยกเวน้จากขอ้จ ากดัของการระงบัการสมคัร 

ค าถามที ่5 : แรงงานข้ามชาตแิละนายจ้างตกลงเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน ซ่ึงแรงงามข้ามชาตริอการย้ายออก แต่มไิด้สมคัร

ขอตกลงเปลีย่นแปลงนายจ้างและงานกบัทางกระทรวง ควรด าเนนิการอย่างไร? 

ตอบ : การสมคัรขอเปล่ียนแปลงนายจา้งและงานตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปไดห้ยดุรับการสมคัร ผูท่ี้ไดส้มคัรแลว้

จะไม่ใหก้ารอนุมติั แรงงานขา้มชาติและนายจา้งท่ียงัไม่ไดส้มคัรขอเปล่ียนแปลงนายจา้งและงานกบัทางกระทรวง หากยงัไม่ได้

ยกเลิกใบอนุญาตจา้งงานจากทางกระทรวง ระยะเวลาจา้งงานยงัคงมีผล แรงงานขา้มชาติสามารถท างานใหก้บันายจา้ต่อ หากผูท่ี้

สอดคลอ้งกบักรณียกเวน้จากจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง สามารถสมคัรขอเปล่ียนแปลงนายจา้งหรือ

งานกบัทางกระทรวงได ้

ค าถามที ่5 : แรงงานข้ามชาตแิละนายจ้างใหม่ตกลงทีจ่ะจ้างงานต่อหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 (รวม)โดยไม่มเีหตุผลพเิศษ จะ

ออกใบอนุญาตหรือไม่? นายจ้างใหม่จะถูกส่งตรวจสอบกบัรัฐบาลท้องถิ่นด้วยข้อหานายจ้างทีจ้่างงานโดยไม่ได้รับอนุมตัิ

หรือไม่? แรงงานข้ามชาตยินิยอมทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือไม่? 

ค าตอบ : นายจา้งและแรงงานขา้มชาติตกลงท่ีจะจา้งงานต่อหลงัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 (รวม) จะหยดุรับการสมคัร ผูท่ี้ยืน่ขอ

สมคัรแลว้ทางกระทรวงจะไม่ใหก้ารอนุมติัเปล่ียนแปลง และไม่ออกใบอนุญาตจา้งงานต่อ นายจา้งใหม่ท่ีตกลงท่ีจะจา้งงาน



แรงงานขา้มชาติต่อหลงัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 จะไม่ออกใบอนุญาตจา้งงานใหก้บันายจา้งใหม่ และจะส่งตรวจสอบกบัรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตามขอ้ก าหนดกฎหมายบริการจดัหางาน ตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง หากแรงงานขา้ม

ชาติมิใช่เหตุการณ์กรณียกเวน้ในการเปล่ียนแปลง จะไม่อนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติดงักล่าวท าการเปล่ียนแปลงงานจา้งหรืองาน 

ค าถามที ่6 : นายจ้างใหม่และแรงงานข้ามชาตติกลงจ้างงานต่อหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 (รวม) โดนไม่มเีหตุผลพเิศษ จะ

ยนิยอมอนุมตัใิบอนุญาตหรือไม่? นายจ้างใหม่จะถูกส่งตรวจสอบกบัรัฐบาลท้องถิ่นเน่ืองจากเป็นนายจ้างทีจ้่างงานโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือไม่? จะยนิยอมให้แรงงานข้ามชาตเิปลีย่นแปลงหรือไม่? 

ค าตอบ : นายจา้งและแรงงานขา้มชาติสมคัรขอตกลงท่ีจะจา้งงานตอ่หลงัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 (รวม) ทางกระทรวงจะไม่ให้

การอนุมติัเปล่ียนแปลง และไม่อนุมติัใบอนุญาตจา้งงานต่อ หากนายจา้งใหม่ยงัคงตกลงท่ีจะรับช่วงจา้งงานแรงงามชาติหลงั

วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 (รวม) ตามหลกัการของทางกระทรวงแลว้จะไม่ใหอ้นุญาตรับช่วงจา้งงานต่อ และใหน้ายจา้งใหม่ตอ้ง

รับผิดชอบในฐานะนายจา้ง เวน้แต่แรงงามขา้มชาติท่ีมีกรณียกเวน้ตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวงจะ

ไม่อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัน้ี หลงัจากไม่ใหอ้นุญาตกรณีสมคัรขอตกลงจา้งงานต่อของนายจา้งใหม่แลว้ แรงงานขา้มชาติลว้นใหร้ะงบั

การเปล่ียนแปลงเวน้แตจ่ะมีกรณียกเวน้ตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง 

ค าถามที ่7 : แรงงานข้ามชาตกิบันายจ้างเดมิเกดิข้อพพิาทระหว่างแรงงานกบันายจ้าง หลงัจากทีรั่ฐบาลท้องถิ่นเปิดประชุมเจรจา

นายจ้างเดมิยนิยอมตกลงให้แรงงานข้ามชาตย้ิายออก หากนายจ้างใหม่ตกลงทีจ่ะจ้างงานต่อหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 (รวม) 

จะยนิยอมทีจ่ะออกใบอนุญาตหรือไม่? หากไม่ให้อนุญาตแรงงานข้ามชาตดิงักล่าวควรจะให้นายจ้างเดมิหรือนายจ้างใหม่

รับผดิชอบดูแลการใช้ชีวติ? 

ค าตอบ : นายจา้งและแรงงานขา้มชาติตกลงท่ีจะจา้งงานต่อหลงัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 (รวม) และก่อนยา้ยงานไดเ้กิดขอ้พิพาท

ระหวา่งแรงงานกบันายจา้งเดิม การยืน่สมคัรของนายจา้งใหม่ไดถู้กระงบัการรับเร่ือง ผูท่ี้ไดย้ืน่ขอสมคัรแลว้ทางกระทรวงจะไม่

อนุมติัการเปล่ียนแปลง และไม่อนุมติัใบอนุญาตจา้งงานต่อ หากนายจา้งใหม่ยงัคงตกลงท่ีจะรับช่วงจา้งงานแรงงามชาติหลงั

วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 (รวม) ตามหลกัการของทางกระทรวงแลว้จะไม่ใหอ้นุญาตรับช่วงจา้งงานต่อ และใหน้ายจา้งใหม่ตอ้ง

รับผิดชอบในฐานะนายจา้ง เวน้แต่แรงงามขา้มชาติท่ีมีกรณียกเวน้ตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวงจะ

ไม่อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัน้ี หลงัจากไม่ใหอ้นุญาตกรณีสมคัรขอตกลงจา้งงานต่อของนายจา้งใหม่แลว้ แรงงานขา้มชาติลว้นใหร้ะงบั

การเปล่ียนแปลงเวน้แตจ่ะมีกรณียกเวน้ตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง 

3, สมคัรขอเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลา 

ค าถามที ่1 : แรงงานข้ามชาตมิกี าหนดการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2021 และรัฐบาลท้องถิ่นได้

อนุมตัหินังสือรับรองจ้างงานต่อ จะยงัสามารถย่ืนขอหนังสืออนุมตัจิากทางกระทรวงหรือไม่? หากได้ย่ืนขอหนังสืออนุมตัจิาก

ทางกระทรวงแล้วยงัคงต้องระงบัการเปลีย่นแปลงหรือไม่? แล้วสามารถท าเร่ืองนายจ้างเดมิจ้างงานต่อเม่ือครบระยะเวลาอกีคร้ัง

ได้หรือไม่? 



ค าตอบ : ผูท่ี้สมคัรขอเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลากบัทางกระทรวงหลงัวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 จะหยดุการสมคัร ผูท่ี้ไดส้มคัร

แลว้จะไม่อนุญาตให ้นายจา้งเดิมกรุณาตกลงกบัแรงงานขา้มชาติเพ่ือสมคัรขอจา้งงานต่อเม่ือครบระเวลาโดยเร็วก่อนระยะเวลา

จา้งงานเดิมจะส้ินสุดลง แต่ส าหรับแรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางกระทรวงใหเ้ปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาก่อน

วนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 (รวม) สามารถท าการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาต่อได ้นายจา้งเดิมสามารถเปล่ียนมาตกลงกบั

แรงงานขา้มชาติ สมคัรขอจา้งงานต่อเม่ือครบระยะเวลาก่อนระยะเวลาจา้งงานเดิมจะส้ินสุด 

ค าถามที ่2 : นายจ้างใหม่สมคัรขอเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 (รวม) หรือไม่เคยย่ืนสมคัรกบัทาง

กระทรวง และวนัเร่ิมต้นเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาของแรงงานข้ามชาตอิยู่หลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 และได้ลงนาม

เปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาแล้ว สามารถท าการเปลีย่นแปลงหรือรับช่วงต่อได้หรือไม่? 

ค าตอบ : การเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปจะหยดุรับการสมคัร ผูท่ี้สมคัรแลว้ลว้นจะ

ไม่ใหอ้นุญาต 

ค าถามที ่3 : วนัเร่ิมระงบัการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาหมายถึงวนัทีเ่ปลีย่นช่วง? วนัทีล่งนาม? วนัทีแ่จ้งทางจดหมาย? 

(เช่น วนัเปลีย่นช่วงเป็น 6/18, วนัลงนามเป็น 6/4 วนัแจ้งทางจดหมายเป็น 6/7, วนัสมคัรเป็น 6/10) 

ค าตอบ : วนัท่ีระงบัการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาจะเป็น”วนัท่ีสมคัร”การเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลากบัทางกระทรวง 

ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไป หยดุรับเร่ืองการสมคัรเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลา ผูท่ี้สมคัรแลว้ลว้นจะไม่ให้

อนุญาต ส าหรับแรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางกระทรวงใหเ้ปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 

(รวม) ยงัสามารถท าการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาต่อได ้

ค าถามที ่4 : ตวัแทนท าการแจ้งเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลากบัรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2021 วนัเร่ิมต้น

เปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาหลงัจากวนัที ่6 มถุินายน 2021 แต่ยงัไม่ได้ท าการสมคัรขอจ้างงานต่อจากการเปลีย่นแปลงเม่ือ

ครบระยะเวลากบัทางกระทรวง สามารถท าการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาต่อได้หรือไม่? 

ค าตอบ : ไม่ได ้สมคัรขอเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายา 2021 เป็นตน้ไประงบัการรับสมคัร ผูท่ี้สมคัรแลว้

ลว้นไม่ใหอ้นุญาต ขอใหน้ายจา้งเปล่ียนมาตกลงสมคัรขอจา้งงานตอ่เม่ือครบระยะกบัคนต่างดา้ยแทนก่อนระยะเวลาจา้งงานเดิม

ของแรงงานขา้มชาติจะส้ินสุด 

ค าถามที ่5 : นายจ้างใหม่ได้ส่งเอกสารสมคัรจ้างงานต่อจากการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาก่อนเวลาจ้างงานเดมิของแรงงาน

ข้ามชาตจิะส้ินสุด และเวลาจ้างงานใหม่ของแรงงานข้ามชาตดิงักล่าวทีท่ าการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาจะเร่ิมต้นหลงัวนัที ่

6 มถุินายน 2021 (รวม) ด้วยเหตบุางประการจงึไม่ได้อนุมตัใิบอนุญาตจ้างงานต่อจากการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาของ

นายจ้างใหม่ก่อนวนัที ่5 มถุินายน 2021 (รวม) จะยนิยอมอนุมตัใิบอนุญาตจ้างงานนายจ้างใหม่หรือไม่? หากทางกระทรวงไม่

อนุญาตแล้วแรงงานข้ามชาตจิะต้องรับผดิชอบโดยนายจ้างเดมิหรือนายจ้างใหม่? และจะยินยอมให้แรงงานข้ามชาตดิงักล่าวท า

การเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองานได้หรือไม่? 



ค าตอบ :  

(1)นายจา้งใหม่สมคัรขอเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลากบัทางกระทรวงก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 (รวม) หาก

นายจา้งใหม่มีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้ง ทางกระทรวงจะอนุมติัใบอนุญาตจา้งงานต่อจากการเปล่ียนแปลงเม่ือครบ

ระยะเวลา 

(2)จากขา้งตน้ หากนายจา้งใหม่มีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้ง ทางกระทรวงจะไม่ใหอ้นุญาต แรงงานขา้มชาติจะใหน้ายจา้ง

ใหม่รับผิดชอบในฐานะนายจา้ง แรงงานขา้มชาติตามหลกัจะระงบัการเปล่ียนตามจดหมายช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 

ของทางกระทรวง 

ค าถามที ่6 : นายจ้างใหม่ได้ส่งเอกสารสมคัรขอจ้างงานต่อจากการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 

(รวม) และเวลาจ้างงานใหม่ของแรงงานข้ามชาตดิงักล่าวทีท่ าการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาจะเร่ิมต้นหลงัวนัที ่6 มิถุนายน 

2021 (รวม) และแรงงานข้ามชาตไิด้ไปท างานกบันายจ้างใหม่แล้ว แต่ด้วยเหตุผลบางประการไม่ได้ท าการอนุมตัหิรือปฏิเสธก่อน

วนัทีจ่างงานใหม่ของการจ้างงานต่อจากการเปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลา จะยนิยอมทีจ่ะออกใบอนุญาตจ้างงานการ

เปลีย่นแปลงเม่ือครบระยะเวลาของนายจ้างใหม่หรือไม่? แรงงานข้ามชาตดิงักล่าวจะต้องให้นายจ้างเดมิหรือนายจ้างใหม่

รับผดิชอบควบคุมดูแลการใช้ชีวติ? และทางกระทรวงจะยนิยอมให้แรงงานข้ามชาตดิงักล่าวท าการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรือ

งานได้หรือไม่? 

ค าตอบ : ไม่ใหอ้นุญาตและอนุมติัใบอนุญาตจา้งงานการเปล่ียนแปลงเม่ือครบระยะเวลาช่วงระยะหน่ึงใหก้บันายจา้งใหม่ 

นายจา้งใหม่รับผดิชอบควบคุมดูแลการใชชี้วติของแรงงานขา้มชาติ แรงงานขา้มชาติตามหลกัจะระงบัการเปล่ียนตามจดหมาย

ช้ีแจงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง 

4, อ่ืนๆ 

ค าถามที ่1 : นายจ้างได้ลงนามหนังสือยนิยอมจ้างงานต่อทีต่กลงจากทั้งสามฝ่ายก่อนวนัที ่5 มถุินายน 2021 (รวม) และได้ส่ง

จดหมายแจ้งการจ้างงานต่อกบัรัฐบาลท้องถิ่นหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 จะระงบัการรับเอกสารหรือไม่? 

ค าตอบ : ระงบัการตกลงจา้งงานต่อใช”้วนัท่ีตกลง”เป็นเกณฑ ์หากไดต้กลงจา้งงานต่อก่อนวนัท่ี 5 มิถุนายน 2021 จะไม่อยู่

ภายใตก้ารระงบัเปล่ียนแปลง รัฐบาลทอ้งถ่ินยงัคงรับเร่ืองแจง้การจา้งงานต่อ 

ค าถามที ่2 : ตั้งแต่วนัที ่6 มถุินายน 2021 เป็นต้นไปหยุดรับเร่ืองการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน หน่วยงานบริการจดัหางาน

ของรัฐจะยงัคงท าการลงทะเบียนย้ายออกแรงงานข้ามชาตหิรือนายจ้างและการประชุมเจรจาภายหลงัหรือไม่? 

ค าตอบ : ระงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไป แต่แรงงานขา้มชาติมีกรณีตอ้ง

เปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี หน่วยงานบริการจดัหารงานของรัฐยงัคงท าการลงทะเบียนยา้ยออกและเปิดประชุมเจรจาตามก าหนด 



(1)ส าหรับผูท่ี้นายจา้งหรือผูไ้ดรั้บการดูแลเสียชีวติ, ไม่สามารถปฏิบติังานต่อไดเ้น่ืองจากเรือถูกยดึ, จมหรือซ่อมแซม

และกรณีนายจา้งปิดโรงงานหรือปิดกิจการตามท่ีก าหนดในมาตรา 59 วรรค 1 ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 3 ของกฎหมายน้ี 

(2)กรณีนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมายน้ีหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีคนต่างดา้วถูกล่วงละเมิดทางเพศ, ลวนลามทาง

เพศ, โดนทารุณจากนายจา้ง หรือกรณีแรงงานขา้มชาติระบุไดว้า่เป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยเ์ป็นตน้ และใบอนุญาตจา้ง

งานของนายจา้งถูกเพิกถอนบางส่วนหรือทั้งหมดจากทางกระทรวง 

ค าถามที ่3 : ช่วงเวลาทีร่ะงบัการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน นายจ้างหรือแรงงานข้ามชาตไิม่ได้ท าการลงทะเบียนทีห่น่วยงาน

บริการจดัหางานของรัฐภายใน 14 วนัตามก าหนดหลงัจากทีไ่ด้รับจดหมายยนิยอมการเปลีย่นแปลง จะมบีทลงโทษหรือไม่? 

ค าตอบ : ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปใหร้ะงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน หน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐจะ

ระงบัการลงทะเบียนยา้ยออกตามก าหนด เวน้แตเ่หตุการณ์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ หากนายจา้งหรือแรงงานขา้มชาติไม่

สามารถท าการลงทะเบียนกบัหน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐดว้ยตนเองอนัเน่ืองจากขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีถูกระงบั จะ

ไม่ถูกลงโทษ 

ค าถามที ่4 : หลงัจากยกเลกิข้อจ ากดัในการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน หน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐจะด าเนินการหรือ

ค านวณวนัทีล่งทะเบียนย้ายออกอกีคร้ังอย่างไร? 

ค าตอบ : ช่วงเวลาท่ีระงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน หลงัจากท่ียกเลิกการเฝ้าระวงัระดบั 3 ข้ึนไปจะส่งจดหมายแจง้

ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงใหม่อีกคร้ัง 

(1)ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บจดหมายอนุมติัยา้ยออกจากทางกระทรวงแต่ไม่ไดท้ าการลงทะเบียนประกาศเปล่ียนแปลงท่ี

หน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐภายใน 14 วนั ใหไ้ปท าการลงทะเบียนท่ีหน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดหลงัจากทางกระทรวงไดส่้งจดหมายแจง้เร่ืองฟ้ืนฟกูารปฏิบติังาน 

(2)ส าหรับผูท่ี้ไดล้งทะเบียนพร้อมประกาศเปล่ียนแปลงกบัทางหน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐ จะฟ้ืนฟปูระกาศ

เปล่ียนแปลง 60 วนัตั้งแต่วนัท่ีท าการเปล่ียนแปลงโดยอตัโนมติั หากแรงงานขา้มชาติตอ้งการหยดุประกาศ

เปล่ียนแปลง กรุณาท าการยกเลิกประกาศกบัหน่วยงานบริการจดัหางานของรัฐท่ีไดล้งทะเบียนเปล่ียนแปลงไว ้

ค าถามที ่5 : ช่วงเวลาทีร่ะงบัการเปลีย่นแปลงนายจ้างและงาน แรงงานข้ามชาตสิามารถท างานกบันายจ้างเดมิได้หรือไม่? 

ค าตอบ : ระงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไป หากเป็นแรงานขา้มชาติท่ียา้ยออกโดย

การเพิกถอนใบอนุญาตจา้งงาน ไม่สามารถท างานกบันายจา้งเดิมตอ่หรือลกัลอบท างาน หากมิไดเ้ป็นแรงงานขา้มชาติท่ียา้ยออก

โดยการเพิกถอนใบอนุญาตจา้งงานยงัคงสามารถท างานกบันายจา้งคนเดิม 

ค าถามที ่6 : แรงงานข้ามชาตแิละนายจ้างยงัอยู่ในช่วงเวลาการจ้างงานทีม่ผีล และยงัไม่ได้ท าการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน 

ในช่วงทีร่ะงบัการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน นายจ้างสามารถยุตสัิญญากบัแรงงามข้ามชาตไิด้หรือไม่? 



ค าตอบ : ในช่วงเวลาการจา้งงานท่ีมีผลระหวา่งนายจา้งและแรงงานขา้มชาติ เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายตกลงและสามารถติดต่อกบั

รัฐบาลทอ้งถ่ินเพ่ือท าการยนืยนัยกเลิกสญัญา นายจา้งจะตอ้งด าเนินการส่งตวัแรงงานขา้มชาติกลบัประเทศก่อนระยะเวลายนืยนั

การยกเลิกสญัญาจะส้ินสุด หากมีกรณีนายจา้งหรือผูไ้ดรั้บการดูแลเสียชีวติ, ไม่สามารถปฏิบติังานตอ่ไดเ้น่ืองจากเรือถูกยดึ, จม

หรือซ่อมแซมและกรณีนายจา้งปิดโรงงานหรือปิดกิจการตามท่ีก าหนดในมาตรา 59 วรรค 1 ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 3 ของกฎหมายน้ี 

หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถท าการเปล่ียนแปลงท่ีทางกระทรวงไดช้ี้แจงทางจดหมายในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ยงัคงสมคัรขอ

เปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองานหรือขั้นตอนปฏิบติังาน หากไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะถือวา่อยูใ่นขอบข่ายของการระงบั

(รวมถึงการสมคัรขอตกลงเพิกถอนใบอนุญาตจา้งงานเพื่อเปล่ียนแปลงนายจา้งหรืองาน) 

ค าถามที ่7 : ช่วงเวลาทีร่ะงบัการเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน แรงงานข้ามชาตยืินยนัทีจ่ะไม่ท างาน ถือเป็นสาเหตุทีไ่ม่อยู่ใน

ความรับผดิชอบของนายจ้าง นายจ้างสามารถยุตสัิญญาจ้างงานหรือไม่? นายจ้างควรด าเนินอย่างไร? 

ค าตอบ : นายจา้งสามารถยติุความสมัพนัธ์จา้งงานกบัแรงงานขา้มชาติตามกฎหมายแพง่ และนายจา้งมีเหตผุลท่ีไม่ตอ้ง

รับผิดชอบ หากมีความตอ้งการในการจา้งงานแรงงานขา้มชาติ สามารถเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือยืน่ขอกบัทาง

กระทรวง นอกจากน้ีหากแรงงานขา้มชาติละเมิดต่อเน้ือหาขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่ายท่ีระบุไวใ้นสญัญาแรงงาน จะมีเกิดขอ้พิพาท

ในเร่ืองชดใชเ้ม่ือละเมิดสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเจรจากบัหน่วยงานรับผดิชอบแรงงานในทอ้งถ่ิน หากเจรจาไม่ส าเร็จควร

ด าเนินการตามกฎหมาย 

ค าถามที ่8 : ช่วงเวลาระงบัเปลีย่นแปลงนายจ้างหรืองาน นายจ้างรับผดิชอบควบคุมดูแลการใช้ชีวติของแรงงานข้ามชาตหิรืไม่? 

สามารถเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายกบัแรงงานข้ามชาตหิรือไม่? 

ค าตอบ : 

(1)ตามขอ้ก าหนดมาตรา 28 ส่วน 1 และมาตรา 30 ของแนวทางปฏิบติัการเปล่ียนแปลง นายจา้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบของ

นายจา้งตั้งแต่วนัท่ีแรงงานขา้มชาติเขา้ประเทศ, วนัท่ีจา้งงานต่อเม่ือครบระยะเวลา, จา้งงานต่อ, เปล่ียนแปลงเม่ือครบ

ระยะเวลาเป็นตน้ไป นายจา้งและแรงงานขา้มชาติตกลงท่ีจะเปล่ียนแปลงนายจา้ง และก่อนท่ีนายจา้งคนใหม่จะจา้งงาน

ต่อ นายจา้งคนเดิมยงัคงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบของนายจา้ง นายจา้งเดิมนอกเหนือจากสามารถก ากบัดูแลแรงงานขา้มชาติ

ดว้ยตนเองแลว้ ยงัสามารถไหวว้านใหน้ายหนา้คนกลางดูแลการใชชี้วติแทน 

(2)ส าหรับค่าใชจ่้ายในส่วนอาหารท่ีและพกั จากการพิจาณาความสมัพนัธ์จา้งงานของทั้งสองฝ่ายไดส้ิ้นสุดแลว้ แต่

เน่ืองดว้ยผลกระทบของโรคระบาดจึงมีการระงบัการเปล่ียนแปลงนายจา้งและงาน ดงันั้นค่าใชจ่้ายอาหารและท่ีพกัใน

ช่วงเวลาน้ีถือวา่นอกเหนือความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย สามารถเจรจาตกลงระหวา่งนายจา้งและแรงงานขา้มชาติ 

เพียงแต่ตอ้งก าหนดค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 



ค าถามที ่9 : แรงงานข้ามชาตไิด้ท าการยืนยนัยุตสัิญญาความสัมพนัธ์จ้างงานกบัรัฐบาลในท้องถิ่น ก าหนดการเดนิทางกลบั

ประเทศในวนัที ่30 มถุินายน แต่แรงงานข้ามชาตเิกดิเปลีย่นใจอยากท างานต่อทีไ่ต้หวนั แต่ผู้ทีไ่ด้รับการดูแลเสียชีวติ แรงงาน

ข้ามชาตคิวรด าเนินการอย่างไร? 

ค าตอบ : แรงงานขา้มชาติและนายจา้งไดติ้ดต่อท าการยนืยนัยติุสญัญากบัรัฐบาลในทอ้งถ่ิน หากยงัไม่สมคัรขอยกเลิกการยนืยนั

ยติุสญัญา นายจา้งควรจดัเตรียมใหแ้รงงานขา้มชาติเดินทางกลบัประเทศก่อนวนัท่ีส้ินสุดความสมัพนัธ์จา้งงานเดิม หากทั้งสอง

ฝ่ายไดย้กเลิกการยนืยนัยติุสญัญาเดิม แลว้ความสมัพนัธ์จา้งงานระหวา่งแรงงายขา้มชาติและนายจา้งยงัคงสภาพ แรงงานขา้มชาติ

ตอ้งการเปล่ียนแปลงนายจา้งเน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บการดูแลเสียชีวติ จะสอดคลอ้งกบัขอบข่ายสามรถเปล่ียนแปลงนายจา้งและงาน

ในกรณีพิเศษตามจดหมายชีแจงในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2021 ของทางกระทรวง สามารถสมคัรขอเปล่ียนแปลงนายจา้งและงานโดย

นายจา้งหรือแรงงานขา้มชาติ 

สอง, ระงบัการส่ันย้ายแรงงานข้ามชาตหิรือเปลีย่นสถานทีท่ างาน 

ค าถามที ่1 : เพ่ือเป็นไปตามประกาศของศูนย์บญัชาการ ข้อก าหนดในการระงบัการส่ังย้ายแรงงานและการขยายการท างานมี

อะไรบ้าง? ระยะเวลาระงบันานแค่ไหน? 

ค าตอบ : ตามประกาศของศูนยบ์ญัชาการการแพร่ระบาดส่วนกลาง ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไป เพื่อลดการ

เคล่ือนไหวของบุคคล ในช่วงเวลาท่ีการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระดบั 3 ข้ึนไป ใหร้ะงบั”เกณฑใ์นการรับรองการ

เปล่ียนแปลงสถานท่ีท างานของแรงงานขา้มชาติท่ีท างานตามท่ีก าหนดในกฎหมายบริการจดัหางานมาตรา 46 วรรค 1 ขอ้ท่ี 8 ถึง

ขอ้ท่ี 10 ท่ีมอบหมายโดยนายจา้ง”และระงบัขอ้ก าหนดในจดหมายรหสัอกัษรเหลาตง้ฟาก่วนจ้ือเลขท่ี 1040512600 ในวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2016 (การขายการท างาน) 

(1)ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 เป็นตน้ไปจะไม่สามารถมอบหมายใหแ้รงงานขา้มชาติเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน แต่

ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตสัง่ยา้ยจากทางกระทรวงก่อนวนัท่ี 6 มิถุนายน 2021 จะไม่อยูใ่นขอ้จ ากดัน้ี 

(2)พิจารณาความเป็นมนุษยธรรมและความตอ้งการขอ้งผูท่ี้ไดรั้บการดูแล ผูช่้วยแม่บา้นคนต่างดา้วและผูดู้แลคนต่าง

ดา้วยงัคงสามารถเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน 

ค าถามที ่2 : ระงบัการเปลีย่นสถานทีท่ างานาของแรงงานข้ามชาตปิระเภทใดบ้าง? มกีรณียกเว้นหรือไม่? 

ค าตอบ : นอกเหนือจากผูช่้วยแม่บา้นของครอบครัวและผูดู้แลของครอบครัวแลว้ แรงงานขา้มชาติประเภทอ่ืนๆ ลว้นระงบัการ

เปล่ียนสถานท่ีท างานในช่วงเวลาท่ีสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระดบั 3 ข้ึนไป  

ค าถามที ่3 : นายจ้างได้ส่ังย้ายแรงงานไปสถานทีท่ างานอ่ืนตั้งแต่ก่อนวนัที ่5 มถุินายน 2021 จะต้องให้แรงงานข้ามชาตกิลบั

สถานทีท่ างานเดมิหรือไม่? 



ค าตอบ : แนะน านายจา้งใหแ้รงงานขา้มชาติคงอยูใ่นสถานท่ีท างานปัจจุบนั เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในการติดเช้ือจากการ

เคล่ือนไหวของแรงงานขา้มชาติ 

ค าถามที ่4 : ได้ระงบัการส่ังย้ายแรงงานของนายจ้างตั้งแต่วนัที ่5 มถุินายน 2021 เป็นต้นไป? รวมถึงไม่สามารถมอบหมายให้คน

ต่างด้าวปฏิบตักิารขยายการท างานงานหรือไม่? 

ค าตอบ :  

(1)ใช่ ตั้งแต่การเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดระดบั 3 ข้ึนไป เพ่ือเป็นการลดการเคล่ือนไหวของคน อา้งอิงตามค าสัง่ของ

ศูนยบ์ญัชาการการแพร่ระบาดสวนกลาง ทางกระทรวงจะระงบันายจา้งสัง่ยา้ยแรงงานตามเกณฑม์าตรฐานในการสัง่

ยา้ย รวมถึงการมอบหมายแรงงานขา้มชาติตามจดหมายรหสัอกัษรเหลาตง้ฟาก่วนจ้ือเลขท่ี 1040512600 ในวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2016 ของทางกระทรวง 

(2)อยา่งไรก็ตามนายจา้งธุรกิจการผลิตท่ีไดล้งนามในสญัญาขายซ้ือเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูซ้ื้อก่อนวนัท่ี 5 มิถุนยาน 

2021 และเป็นไปตามราคาและปริมาณของสินคา้ท่ีซ้ือ ตลอดจนสถานท่ีและเน้ือหางานของแรงงานขา้มชาติท่ีระบุ

ชดัเจนในสญัญา และเป็นไปตามพฤติกรรมท่ีจ าเป็นของนิสยัธุรกิจและมาพร้อมกบัแรงงานของประเทศ และเป็นความ

จริงท่ีไดส้ัง่ยา้ยแรงงานขา้มชาติไดรั้บมอบหมายใหไ้ปยงัสถานท่ีก่อนวนั(รวม) จะไม่ไดรั้บผลกระทบ อยา่งไรก็ตาม 

นายจา้งยงัคงตอ้งปฏิบติัตาม”แนวทางการจา้งแรงงานขา้มชาติส าหรับนายจา้งเพ่ือรับมือกบัโรคปอดอกัเสบติดต่อได้

ชนิดรุนแรงพิเศษ : ขอ้ควรระวงัในการควบคุมการท างาน, การใชชี้วติและออกนอกสถานท่ีของแรงงานขา้มชาติ” และ

ด าเนินการมอบหมายภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดท่ีเก่ียวขอ้งในสถานท่ีท างานและสถานท่ีพกัของแรงงาน

ขา้มชาติ  

(3)นอกจากน้ี ปัจจุบนันายจา้งธุรกิจการผลิตปัจจุบนัใชอ้ตัราส่วนอนุมติัการจดัสรรระดบั 5 ซ่ึงพจิารณาจากจ านวน

แรงงานของคนในประเทศในโรงงานของนายจา้งในการอนุมติัโควตา้จ านวนแรงงานขา้มชาติ ดงันั้นในช่วงเวลาระงบั

การมอบหมาย นายจา้งยงัคงตอ้งจดัก าลงัคนส าหรับแรงงานในประเทศและแรงงานขา้มชาติในโรงงานอยา่งเหมาะสม 

เพ่ือปฏิบติัตามสญัญาการซ้ือขาย 

ค าถามที ่5 : นายจ้างส่ังย้ายแรงงานข้ามชาตเิปลีย่นแปลงสถานทีท่ างานหลงัวนัที ่6 มถุินายน 2021 โดยไม่ได้ปฏบิัตติาม

ข้อก าหนด มบีทลงโทษอย่างไร? 

ค าตอบ : หากนายจา้งสัง่ยา้ยแรงงามขา้มชาติเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน ซ่ึงละเมิดต่อขอ้ก าหนดในมาตรา 57 วรรค 4 ของ

กฎหมายน้ี จะลงโทษปรับ 3 หม่ืนเหรียญไตห้วนัถึง 1 แสน 5 หม่ืนเหรียญไตห้วนัตามขอ้ก าหนดมาตรา 68 วรรค 1 และมาตรา 

72 วรรค 3 ของกฎหมายน้ี หากยงัไม่ปรับปรุงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะเพิกถอนโควตา้จ านวนแรงขา้มชาติท่ีจา้งงาน 

ค าถามที ่6 : นายจ้างมอบหมายแรงงานการเกษตรภายนอกไปสถานท างานตามสัญญาบริการ จะเป็นการเข้าข่ายทีร่ะงบัในคร้ังนี้

หรือไม่? 



ค าตอบ :  

(1)ไม่เป็น แรงงานขา้มชาติท่ีรับจา้งท างานการเกษตรภายนอก ตามขอ้ก าหนดควรไปท างานในสถานท่ีตามสญัญาบริการ และไม่

ถือเป็นเป้าหมายของขอ้ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการสัง่ยา้ย ดงันั้นไม่เขา้ข่ายการระงบัการสัง่ยา้ยในคร้ังน้ี คณะกรรมการ

การเกษตรสภาบริหารก็ไดข้อความร่วมมือส าหรับสถานท่ีท างานท่ีมีจ านวนแรงงานขา้มชาติท างานการเกษตรภายนอกมากพิเศษ 

พยายามลดการมอบหมายใหแ้รงงานเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน และขอใหแ้ต่ละสถานท่ีท างานปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรค

ระบาดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

(2)เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ในการท างานของแรงงานขา้มชาติและความมัน่คงของสงัคม ขอใหน้ายจา้งการเกษตรภายนอกและ

สถานท่ีด าเนินการตามสญัญาบริการปฏิบติัตาม”แนวทางการจา้งแรงงานขา้มชาติส าหรับนายจา้งเพ่ือรับมือกบัโรคปอดอกัเสบ

ติดต่อไดช้นิดรุนแรงพิเศษ : ขอ้ควรระวงัในการควบคุมการท างาน, การใชชี้วติและออกนอกสถานท่ีของแรงงานขา้มชาติ” 

ด าเนินมาตรการป้องกนัการโรคระบาดท่ีเก่ียวขอ้งในสถานท่ีท างานและสถานท่ีพกัของแรงงานขา้มชาติ 

 

 


