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กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๙  วรรคสาม  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๓  วรรคสาม  มาตรา  ๑๔  วรรคสาม  มาตรา  ๒๓  วรรคสี่  มาตรา  ๒๕  วรรคสอง  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๓๐  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  

การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  ตท.  ๑๑  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่ใบอนุญาตที่ออกด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแบบ  ตท.  ๑๑/๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  และใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทํางาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เป็นไปตามแบบ  ตท.  ๑๑/๒ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๓๐  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  ให้เป็นไปตามแบบ  ตท.  ๑๕  ท้ายกฎกระทรวงนี้” 
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๓๖  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ

ใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
“การยื่นคําขอหรือการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีอาจประกาศให้ย่ืนหรือแจ้งด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนก็ได้” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มแบบ  ตท.  ๑๑/๑  และแบบ  ตท.  ๑๑/๒  ท้ายกฎกระทรวงน้ีเป็นแบบ  

ตท.  ๑๑/๑  และแบบ  ตท.  ๑๑/๒  ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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ข้อ ๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตน้ันจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แบบ ตท. ๑๑/๑ 
 FORM WP. 11/1 
 

ชื่อนายจ้าง .......................................................................................................................................... 
 

ที่อยู่..................................................................................................................................................... 
 

จังหวัด.............................................................. โทรศัพท์ ................................................................... 
 

ประเภทกิจการ.................................................................................................................................... 
 

วันออกใบอนุญาตท างาน..................................................................................................................... 
 

วันสิ้นสุดใบอนุญาตท างาน.................................................................................. 
 
 
 

Name of Employer  

Province Telephone 

Type of Business 

Date of Issue 

Date of Expiry 

(ด้านหลัง) 

รหัสคิวอาร์/QR Code 

ตรากรมการจัดหางาน 

แบบใบอนุญาตท างานทีอ่อกด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

Signature 
(ลายมือชื่อ)………………………ผู้อนุญาต 

  (.............................) 
นายทะเบียน 

 Registrar 

(ด้านหน้า) 

๘๕.๖๐ มม. 

๕๓.๙๘ มม.  
ตรากรมการจัดหางาน 

ตรากรมการจัดหางาน 

ใบอนุญาตท างาน 
WORK PERMIT ประเทศไทย 

 THAILAND 
 

หมายเลขประจ าตัว    
คนต่างด้าว 

หมายเลขประจ าบัตร 

Address 
 

 
ใบอนุญาตท างานเลขที่/Work Permit No. ....................................................... 
ชื่อผู้รับใบอนุญาตท างาน/Name ....................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด.............................สัญชาติ........................................................... 
 

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ .................................... 
 

สถานที่ท างาน/Place of Work ........................................................................................................... 
ท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน (จังหวัด)................................................................................................ 
 

ประเภทงาน............................................................................................................................................ 

Date of Birth Nationality 

Passport or Other Travel Document No. 

Permitted Locality of Work (Province) 

Category of Work 

บาร์โค้ดหมายเลข
ประจ าบัตร 

 

รูปถ่าย 
(Photograph) 



 

 แบบ ตท. ๑๑/๒ 
 FORM WP. 11/2 

ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง   ................................................................................... 
ที่ตั้ง/ที่อยู่นายจ้าง  ......................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน  ............................................................................................................... 
.........................................................................................................................................  
ประเภทงาน  .............................................................. 
สิทธกิารรักษาพยาบาล  ............................................. 
 

ใบอนุญาตท างาน  

(ด้านหลัง) 

ตรากรมการจดัหางาน 

(ด้านหน้า) 

๘๖ มม. 

๕๔ มม.  

ครุฑ 

 

รูปถ่าย 
(Photograph) 

บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 
NON THAI IDENTIFICATION CARD 

สัญชาต ิ

หมายเลขประจ าตัว    
คนต่างด้าว 

บาร์โคด้ 

………………………………………. 
(………………………………………) 
ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง 

ที่อยู่ ................................. 
........................................................... 

...................... 
วันออกบัตร 

...................... 
Date of Issue 

...................... 
วันบัตรหมดอายุ 

...................... 
Date of Expiry 

กรมการจัดหางาน  

ชื่อ ................................................... 
Name ……………………………………… 
เกิดวนัที่ .......................................... 
Date of Birth …………………………. 

................................ 
(.....................................) 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

นายทะเบียน 
 

วันทีอ่อกใบอนุญาต   .............................. 
วันที่สิน้สุดใบอนุญาต ............................... 

 

เลขหมายค าขอมีบัตร 

แบบใบอนุญำตท ำงำนทีอ่อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรเพ่ิมแบบใบอนุญาตทํางาน 
เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกําหนดแบบใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
ตลอดจนกําหนดวิธีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวเพ่ิมเติมโดยให้อธิบดี
ประกาศให้ ย่ืนหรือแจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดเพ่ืออํานวยความสะดวก   
แก่ประชาชนเมื่อมีความพร้อม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


