
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

เฉพาะกิจการประมงทะเล  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานตํารวจ  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2561  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้  
หมายถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติหรือ  
บัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ฉบับลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  
ฉบับลงวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.  2560  รวมถึงผู้ที่ทํางานเป็นช่างเคร่ืองยนต์ในเรือประมงทะเล   
ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ  และมีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

ข้อ ๒ คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  ที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น  
กรณีพิเศษตามประกาศนี้  ให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติหรือ 
บัตรประจําตัว  ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตรวจสุขภาพ  ประกันสุขภาพ  และขออนุญาต
ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561  ณ  ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ในพื้นที่  ๒๒  จังหวัดที่มี
พื้นที่ติดทะเล  ได้แก่  (1)  จังหวัดกระบ่ี  (2)  จังหวัดจันทบุรี  (3)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  (4)  จังหวัดชลบุรี  
(5)  จังหวัดชุมพร  (6)  จังหวัดตราด  (7)  จังหวัดตรัง  (8)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (9)  จังหวัดนราธิวาส  
(10)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (11)  จังหวัดปัตตานี  (12)  จังหวัดพังงา  (13)  จังหวัดเพชรบุรี   
(14)  จังหวัดภูเก็ต  (15)  จังหวัดระนอง  (16)  จังหวัดระยอง  (17)  จังหวัดสมุทรปราการ   
(18)  จังหวัดสมุทรสาคร  (19)  จังหวัดสมุทรสงคราม  (20)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (21)  จังหวัดสงขลา  และ  
(22)  จังหวัดสตูล 
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กรณีคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างทํางานในทะเล  ให้นายจ้างย่ืนบัญชีรายช่ือคนต่างด้าว  ณ  ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ  ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  และเม่ือคนต่างด้าวเดินทางเข้าฝั่งให้ไปดําเนินการตาม
วรรคหน่ึงภายในวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2561 

คนต่างด้าวที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
เพื่อรอการส่งกลับได้ไม่เกินวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕61 

ข้อ ๓ มิให้นํามาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าว  
ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒ 

ข้อ ๔ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามประกาศน้ีเป็น 
อันสิ้นผลในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดหรือเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์
แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ 

(๒) ต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติหรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานเว้นแต่ 
 (ก) ได้เคลื่อนย้ายออกนอกท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตโดยทางเรือหรือทางบกเพื่อไป

ทํางานในท้องที่ทุกแห่งที่มีท่าเรือทําการประมงทะเล  ทั้งนี้  มิให้ออกนอกเขตบริเวณท่าเรือที่ทําการประมงทะเล  
ในกรณีเคลื่อนย้ายออกนอกท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตโดยทางบก  ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมการ
จัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัด 

 (ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็นพยานศาล  ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวน  มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน  หรือเพื่อการรักษาพยาบาล  
โดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการออกให้มาแสดง  แล้วแต่กรณี 

 (ค) ได้รับอนุญาตให้ทํางานกับนายจ้างใหม่  ตามเง่ือนไขที่กรมการจัดหางานกําหนด   
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  โดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการ 
ออกให้มาแสดง 

 (ง) กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการในเขตท้องที่จังหวัดอื่น   
ให้นายจ้างจัดทําหนังสือพร้อมรายชื่อและเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
ที่จะไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการ  แจ้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทาง  
และเม่ือเดินทางกลับเข้ามาในท้องที่  ทั้งนี้  ไม่เกินคร้ังละเจ็ดวัน 

(4) หน่วยงานด้านความม่ันคงหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย  รายงานว่าคนต่างด้าวดังกล่าว  
มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่า  
เป็นภัยต่อสังคม  หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข  หรือความปลอดภัยของประชาชน  
หรือความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 
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(๕) ถูกเลิกจ้างไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ในกรณีตาม  (๕)  ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ 

การทํางานของคนต่างด้าวทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้เลิกจ้าง 
คนต่างด้าวที่ถูกนายจ้างเดิมเลิกจ้างตาม  (๕)  หากประสงค์จะทํางานในราชอาณาจักรต่อไป  

ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม  ทั้งนี้  ให้คนต่างด้าว
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

ข้อ 5 การออกนอกเขตท้องที่จังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว  เพื่อไปดําเนินการ
พิสูจน์สัญชาติ  ให้ดําเนิการ  ดังนี้ 

(1) กรณีพิสูจน์สัญชาติในราชอาณาจักร   
 (ก) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้จัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทยตามข้อ  2  แล้ว  การเดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัดให้ใช้บัตรประจําตัวดังกล่าว   
เป็นหลักฐานในการเดินทาง  ทั้งนี้  ไม่เกินวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 

 (ข) คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มารายงานตัวและดําเนินการตามข้อ  2  ให้ใช้บัตรประจําตัวคน 
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  (บัตรสีชมพูเดิม)  ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ  1  เป็นหลักฐานเพื่อ  
การเดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัด  ทั้งนี้  ไม่เกินวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

(๒) กรณีการเดินทางไปเพื่อพิสูจน์สัญชาติและรับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง   
หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าว  นอกราชอาณาจักร  ให้กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัด  
จัดทําหนังสือรับรองรายช่ือพร้อมเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการออกนอกเขตท้องที่จังหวัด  และการดําเนินกรรมวิธี  การเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร  และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการเก่ียวกับการทํางาน 

ข้อ 6 มิ ให้นํ าบทบัญญัติตามมาตรา   ๑๒   (๓ )   แห่งพระราชบัญญัติคนเข้ า เ มือง   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับกับคนต่างด้าวตามข้อ  3  ที่ถือหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล  โดยได้ รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการทํางาน 

ข้อ 7 หนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล  
ของคนต่างด้าวต้องเป็นแบบที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรอง 

ข้อ 8 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศน้ี  ที่ถือเอกสารตามข้อ  7  
ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักร  เพื่อการทํางานกับนายจ้างให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) คนต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติได้แล้วเสร็จก่อนวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561  ให้นายจ้าง  
นําคนต่างด้าวไปรายงานตัว  ณ  ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ใน  ๒๒  จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลดังกล่าว  
ตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เพื่อให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่อทํางานอยู่ในราชอาณาจักร  ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติ  
และบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตรวจสุขภาพ  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
หรือประกันสุขภาพ  และขอรับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของ 
คนต่างด้าว   

(2) คนต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็จระหว่างวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2561  ถึงวันที่   
30  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  ให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต
ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร  ตรวจสุขภาพ  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ   
ขอรับใบอนุญาตทํางาน  ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  และรายงานตัว
จัดทําทะเบียนประวัติ  และบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ภายในวันที่   
30  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  ณ  สถานที่ตั้งหรือที่ทําการของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดที่คนต่างด้าว 
ผู้นั้นทํางานอยู่  หรือสถานท่ีที่กรมการจัดหางานกําหนด  โดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการชั่วคราวและอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางไปรับเอกสารตามข้อ  7  ณ  ประเทศต้นทาง  และได้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  ให้พนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําด่านตรวจคนเข้าเมืองที่คนต่างด้าวนั้นผ่านเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 9 ทั้งนี้  การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ  การขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  การตรวจลงตรา  การขออยู่ต่อ  และการอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวและผู้ติดตาม  
ให้ใช้แบบ  ท.บ. 1  ท.บ. 2  ท.ต. 1  และ  ท.ต. 1/1  แนบท้ายประกาศน้ี   

ข้อ 10 การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา 
ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  8  เม่ือไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ให้ทํางานกับนายจ้างใหม่  ตามเง่ือนไขที่
อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม 

ข้อ ๑1 เม่ือสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศนี้  ให้คนต่างด้าว
ดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกสิบห้าวัน  เพื่อเตรียมการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวตัขิองแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ
ตามมต ิครม.  วนัที ่16 มกราคม 2561 

 

1.  ข้อมูลทะเบียนประวตัขิองคนซ่ึงไม่มสัีญชาตไิทย(กรมการปกครอง)             
 กลุ่มแรงงาน  1.1 ประมง-แปรรูปสตัวน์ ้า หมดอาย ุ1 พ.ย. 60    

  1.2 บตัรชมพ ูหมดอาย ุ31 มี.ค.61 
 

  

      เลขประจ าตวัแรงงาน       ผูติ้ดตาม     มี     ไม่มี 
ค าน าหนา้   นาย/Mr.    นางสาว/Miss   นาง/Mrs.               เพศ     ชาย     หญิง 
ช่ือตวั..............................................ช่ือสกลุ...........................................     Name ................................Surname.....................................   

      สญัชาติ   เมียนมา      ลาว     กมัพชูา                                วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.)เกิด   

สถานภาพ  โสด    สมรส   สมรส(แยกกนัอยู)่    หยา่    หมา้ย  
ช่ือตวั–ช่ือสกลุบิดา ........................................................................ช่ือตวั–ช่ือสกลุมารดา ......................................................................... 
เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางดา้น/อ าเภอ ....................................................จงัหวดั ................................................ 

                                         เม่ือวนัท่ี วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.)       

 2. ข้อมูลการเดนิทาง (ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง) 
      
/       

 

สถานท่ีออกหนงัสือ……………………………………. ประเทศ………………………..………. 
 

ตม.6 เลขท่ี       กรณี   การตรวจลงตราและประทบัตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร    ขออยูต่่อ      

             วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)   วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.)   
3. ขอ้มูลการอนุญาตท างาน (กรมการจดัหางาน)          ใบอนุญาตท างาน       มี      ไม่มี 

     3.1  ทีต่ั้ง/ทีอ่ยู่ ของนายจ้าง (เลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกั)   
            นิติบุคคล  เลขท่ีนิติบุคคล    ช่ือ............................ ...............................................................             

            บุคคลธรรมดา  เลขประจ าตวัประชาชน     ช่ือ-นามสกลุ.....................................       
              *** รายการท่ีพักอาศัยของแรงงาน และ สถานท่ีท างาน (ต้องอยู่ในจังหวัดท่ีมาลงทะเบียน ยกเว้นประมง 22 จังหวัด ) *** 
     3.2 ทีพ่กัอาศัยของแรงงาน  ท่ีเดียวกบัท่ีตั้ง/ท่ีอยูข่องนายจา้ง 
 
    
 

              
             

                 หมู่ท่ี............ต  าบล................................อ าเภอ........................................จงัหวดั........................................... 
      3.4  อาชีพ  กรรมกร ระบุประเภทกิจการ..........................................................     รับใชใ้นบา้น   ช่างเคร่ืองยนตใ์นเรือประมงทะเล   ผูป้ระสานงานดา้นภาษา 

                              
4. ข้อมูลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข)    
                                                                                                

 ท.บ.1 

 

       ลงช่ือ....................................นายจา้ง   
  (...........................................................)     

เบอร์โทรศพัท ์                

 ประกนัสุขภาพ       ช าระแลว้ (มีใบเสร็จรับเงิน)      ยงัไม่ช าระ   

 พิสูจน์สญัชาติแลว้    ยงัไม่พิสูจน์สญัชาติ 

                     1.3 ใบจบัคู ่ เลขท่ีหนงัสือรับรอง                                                        วนั/เดือน/ปี  

สิทธิการรักษา โรงพยาบาล........................................................... โรงพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพ............................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

การตรวจสุขภาพ    ยงัไม่ตรวจสุขภาพ     ตรวจสุขภาพแลว้ (มีใบรับรองแพทยไ์ม่เกิน 90 วนั )                                      

 

 

 

3.3 สถานทีท่ างาน    จงัหวดั.................................................................   

          ท่ีอ่ืน มีทะเบียนบา้น ระบุเลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกั  

 
 

 

         ท่ีอ่ืน (เลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกัพร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น) 

 
 

 

               *** เจ้าหน้าที่จัดหางาน กรอก รหัสประเภทกจิการ  BT      ค่าธรรมเนียม     บาท           

                 ค่าใบอนุญาตท างาน    ช าระแลว้ (มีสลิปของเคาน์เตอร์เซอร์วิส)      ยงัไม่ช าระ                                        

 

 ล าดบัท่ี.......................  วนัท่ี .............................................. 

 

        
        

 ท่ีเดียวกบัท่ีตั้ง/ท่ีอยูข่องนายจา้ง 
 
 ท่ีอ่ืน ไม่มีทะเบียนบา้น ใหร้ะบุช่ือสถานท่ี  .................................................................................................. 

 Passport  (PP)    Temporary Passport (TP)     Certificate  of Identity (CI)      Travel Document (TD) 
 
Travel Document (TD) 

หลกัฐานจากประเทศตน้ทางเลขท่ี  

---เฉพาะแรงงานท่ีพิสูจน์สัญชาติแล้ว--- 
 Travel Document (TD) 

วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)    วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.)    
 Travel Document (TD) 

 ประกนัสังคม       1.  มี   เลขท่ี    2. ไม่มี (ยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนผูป้ระกนัตน ) 

 
                                                                        2. ไม่มี (ยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนผูป้ระกนัตน ) 

  

 



 

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวตัิผู้ติดตาม อายุต ่ากว่า 18 ปี 
เฉพาะผู้ติดตามแรงงาน ตามมติ ครม. วนัที ่16 มกราคม 2561    

 
 ล าดบัท่ี..........................วนัท่ี ...........................................  
         
     1.ข้อมูลทะเบียนประวตัคินซ่ึงไม่มสัีญชาตไิทย (กรมการปกครอง)     พิสูจน์สญัชาติแลว้    ยงัไม่พิสูจน์สญัชาติ   

      เลขประจ าตวัผู้ตดิตาม     

        ค าน าหนา้  เด็กชาย/Master   เด็กหญิง/Miss   นาย/Mr.   นางสาว/Miss   นาง/Mrs.          เพศ    ชาย   หญิง 

  ช่ือตวั..............................................ช่ือสกลุ...........................................      Name .......................... ......Surname.....................................   

        สญัชาติ   เมียนมา   ลาว   กมัพชูา      วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด    
 

   สถานภาพ   โสด    สมรส    สมรส(แยกกนัอยู)่     หยา่    หมา้ย  
         ข้อมูลผู้ปกครอง  

            ช่ือตวั–ช่ือสกลุบิดา ........................................................    
         ช่ือตวั–ช่ือสกลุมารดา ....................................................     
         ติดตามผูป้กครอง    บิดา   มารดา       

         บา้นผูป้กครอง (ท่ีติดตาม)   

                                                                                                                  (เลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกั) 

 
   เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางดา้น/อ าเภอ ....................................................จงัหวดั ................................................ 
                                                                 เม่ือวนัท่ี วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.)      
    2. ข้อมูลหนังสือเดนิทาง (ส านักงานต ารวจแห่งชาต)ิ         ---เฉพาะแรงงานท่ีพิสูจน์สัญชาติแล้ว--- 

       /    ขอ้มูลตามหลกัฐานจากประเทศตน้ทางเลขท่ี  
 Passport  (PP)       Temporary Passport (TP)       Certificate  of Identity (CI)      Travel Document (TD) 
สถานท่ีออกหนงัสือ……………………………………. ประเทศ………………………..………. 
            วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)    วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.)    
ตม.6 ล าดบัท่ี      กรณี   การตรวจลงตราและประทบัตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร    ขออยูต่่อ      

             วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)      วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.)   
 

      3. ข้อมูลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข) 

           สิทธิการรักษา โรงพยาบาล................................................................  โรงพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพ......................................................  
 
                                    ประกนัสุขภาพ  
           การตรวจสุขภาพ     ยงัไม่ตรวจสุขภาพ     ตรวจสุขภาพแลว้ (มีใบรับรองแพทยไ์ม่เกิน 90 วนั ) 
 
   

       ลงช่ือ..................................................นายจา้ง                                                   
        (........................................................... ) 
 

แบบ ท.บ.2 

- - - 

/ / 

/ / /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ / / 

 

 

/ 

 

 

- 

- - - - 
- - - - 

- 

  ประกนัสังคม     O มี เลขท่ี     Oไม่มี (ยงัไม่ข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน ) 

 



 
                         ค ำขอจดทะเบียนและขอมบีตัรประจ ำตวั ขอตรวจลงตรำกำรประทบัตรำอนุญำต/ขออยู่ต่อในรำชอำณำจกัร              ท.ต. 1 

                      และกำรอนุญำตขอท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว กลุ่ม……………… 
 

ล ำดบัท่ี …….   วนัท่ี ………………       ส ำนกัทะเบียน……………………จงัหวดั…………………………….. 
 

1. ขอ้มูลทะเบียนประวติัคนซ่ึงไม่มีสญัชำติไทย (กรมกำรปกครอง)   
    เลขประจ ำตวัคนซ่ึงไม่มีสญัชำติไทย ……………………….    ผูติ้ดตำม  ………………………. 
    ช่ือตวั –ช่ือสกลุ  ……………………….     Name–Surname  ……………………….  เพศ ………   

 สญัชำติ    ………. วนั/เดือน/ปี เกิด ……………………….   สถำนภำพ ……………………….                      หมำยเลขค ำขอ 
 ช่ือตวั-ช่ือสกลุบิดำ  ………………………. ช่ือตวั-ช่ือสกลุมำรดำ  ……………………….      
 เดินทำงเขำ้มำในประเทศไทยทำงดำ้น/อ ำเภอ ………………………จงัหวดั……………………..เม่ือวนัท่ี …………………. 
 บำ้นท่ีอำศยัอยู ่  ………………………. 

    ต ำบล ……………………….อ ำเภอ………………………. จงัหวดั………………………. 
  

         (ลงช่ือ)................................................คนซ่ึงไม่มีสญัชำติไทย 
                       (                                              ) 
   

         (ลงช่ือ).................................................นำยทะเบียน 
ช ำระค่ำธรรมเนียม  ……  บำท                 (.................................................) 

2.  ข้อมูลกำรเดนิทำง (ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง) 
 หลกัฐำนจำกประเทศตน้ทำง หนงัสือเดินทำง ………………   เลขท่ี   ………………        
     สถำนท่ีออกหนงัสือ ..........       ประเทศ………………     วนัท่ีออก (ค.ศ.)  ………………วนัท่ีหมดอำย ุ(ค.ศ.))  ……………… 
      ตม.6 เลขท่ี   AB12345   เลขที ่(Visa) .............................................................     ประเภท .................  
      กรณี......................................   สถำนท่ีออก   ......................................                     
     วนัท่ีออก (ค.ศ)   ………………วนัท่ีหมดอำย ุ(ค.ศ.)  ……………… 
 ช ำระค่ำธรรมเนียม ……  บำท     (ลงช่ือ).....................................พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง 
                    (..........................................) 
3. ข้อมูลอนุญำตท ำงำน (กรมกำรจดัหำงำน) 

สถำนประกอบกำรหรือนำยจำ้ง    เลขนิติบุคคล/เลขประจ ำตวัประชำชนนำยจำ้ง  ......................... 
ท่ีตั้ง/ท่ีอยู ่.........................                 
.................................................................................................. 
สถำนท่ีท ำงำน  .........................                 
.................................................................................................. 
อำชีพ  ............................................................................................................... 
        (ลงช่ือ)................................................พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
ช ำระค่ำธรรมเนียม  .......  บำท                            (                                                 ) 

 
4. ข้อมูลสุขภำพ (กระทรวงสำธำรณสุข) 

สิทธิกำรรักษำพยำบำล  (ประกนัสุขภำพ)  ……………………………… 
โรงพยำบำลท่ีตรวจสุขภำพ  …………………………………………… 

ผลกำรตรวจ       ผำ่น   รอผลตรวจ   ไม่ผำ่น (โรคท่ีตรวจพบ)............................................ O ประเภท 1   O ประเภท 2   O ประเภท 3 

กำรตั้งครรภ ์      มี        ไม่มี   
ช ำระค่ำตรวจสุขภำพ …… บำท ค่ำประกนัสุขภำพ …… บำท    (ลงช่ือ)..................................................เจำ้หนำ้ท่ี  
           รวมเป็นเงิน ……… บำท               (..................................................)        

  
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ลายพิมพ ์
หัวแม่มอื

ซ้าย 
 

ลายพิมพ ์
หัวแม่มอื

ขวา 
 



 
              ค าขอจดทะเบียนและขอมบีัตรประจ าตวั ขอตรวจลงตราการประทบัตราอนุญาต/ขออยู่ต่อในราชอาณาจกัร     ท.ต. 1/1 

                ของผู้ตดิตามแรงงานต่างด้าว กลุ่ม……………………………… 
ล าดบัท่ี …….   วนัท่ี ………………       ส านกัทะเบียน……………………จงัหวดั…………………………….. 
 

1. ขอ้มูลทะเบียนประวติัคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย (กรมการปกครอง)   
    เลขประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย ……………………….    ผูติ้ดตาม  ………………………. 
    ช่ือตวั –ช่ือสกลุ  ……………………….     Name–Surname  ……………………….  เพศ ………   

 สญัชาติ    ………. วนั/เดือน/ปี เกิด ……………………….   สถานภาพ ……………………….                      หมายเลขค าขอ  
 เลขประจ าตวับิดาคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย …………………       ช่ือ–ช่ือสกลุบิดา …………………   4001-0000614 

 ท่ีอยูบิ่ดา  เลขท่ี …………………………………………………………………………………… 
 เลขประจ าตวัมารดาคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย  …………………       ช่ือ–ช่ือสกลุบิดา ………………… 

 ท่ีอยูม่ารดา   เลขท่ี ……………………………………………………………………………………    

 เดินทางเขา้มาในประเทศไทยทางดา้น/อ าเภอ ………………………จงัหวดั……………………..เม่ือวนัท่ี …………………. 
 บา้นท่ีอาศยัอยู ่  ………………………. 

    ต าบล ……………………….อ าเภอ………………………. จงัหวดั………………………. 
  

         (ลงช่ือ)................................................คนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย  
                       (                                              ) 
   

         (ลงช่ือ).................................................นายทะเบียน  
ช าระค่าธรรมเนียม  ……  บาท                 (.................................................)  

2.  ข้อมูลการเดนิทาง (ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง) 
 หลกัฐานจากประเทศตน้ทาง หนงัสือเดินทาง ………………   เลขท่ี   ………………        
     สถานท่ีออกหนงัสือ ..........       ประเทศ………………     วนัท่ีออก (ค.ศ.)  ………………วนัท่ีหมดอาย ุ(ค.ศ.))  ……………… 
      ตม.6 เลขท่ี   AB12345   เลขที่ (Visa) .............................................................      ประเภท .................  
      กรณี......................................    สถานท่ีออก   ......................................                      
     วนัท่ีออก (ค.ศ)   ………………วนัท่ีหมดอาย ุ(ค.ศ.)  ……………… 
 ช าระค่าธรรมเนียม ……  บาท     (ลงช่ือ).....................................พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
                    (..........................................)  
3. ข้อมูลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข) 

สิทธิการรักษาพยาบาล  (ประกนัสุขภาพ)  ……………………………… 
โรงพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพ  …………………………………………… 

ผลการตรวจ       ผา่น   รอผลตรวจ   ไม่ผา่น (โรคท่ีตรวจพบ)............................................ O ประเภท 1   O ประเภท 2   O ประเภท 3 

การตั้งครรภ ์      มี        ไม่มี   
ช าระค่าตรวจสุขภาพ …… บาท ค่าประกนัสุขภาพ …… บาท    (ลงช่ือ)..................................................เจา้หนา้ท่ี   
           รวมเป็นเงิน ……… บาท               (.................................................. ) 

                   
 

  
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ลายพิมพ ์
หัวแม่มือ
ซ้าย 

 

ลายพิมพ ์
หัวแม่มือ
ขวา 

 


