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คําส่ังกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๒๓๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้การบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนด  
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
โดยข้อเสนอแนะของอธิบดีกรมการจัดหางาน  จึงมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นนายทะเบียน 
เพื่อออกใบอนุญาตทํางานและปฏิบัติการอื่นตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

๑. รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้   
 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน 
และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  
หรือมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  สําหรับการขออนุญาตทํางาน  การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน  
และการแจ้งการทํางาน  ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือมีคําสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  หรือมีคําสั่งไม่อนุญาต 
ให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการดังกล่าว  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน  การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  
และการขออนุญาต  ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกทุกท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร 

๒. ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
ซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางานและออกใบอนุญาตทํางาน
ตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  หรือมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  
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สําหรับการขออนุญาตทํางาน  การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งการทํางาน  
ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตทํางานและแจ้งการทํางานมาพร้อมกับ 
คําขอน้ันด้วย 

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 
หรือมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  
เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  หรือมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการดังกล่าว  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน  การขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาต  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  รวมถึงการเปลี่ยน 
หรือเพิ่มนายจ้างหรือท้องที่เพื่อไปทํางานในท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

๓. หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๑  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  
มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
ซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางานและออกใบอนุญาต
ทํางานตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  สําหรับการขออนุญาตทํางาน  
การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งการทํางาน  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  
รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตทํางานและแจ้งการทํางานมาพร้อมกับคําขอนั้นด้วย  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้ทํางาน  ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  
ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน   
การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาต  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  รวมถึงการเปลี่ยน
หรือเพิ่มนายจ้างหรือท้องที่เพื่อไปทํางานในท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร   
เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน  
ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในท้องที่กรุงเทพมหานคร   
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 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดยกลุ่มงาน
พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๑  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

๔. หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๒  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  
มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) อนุญาตให้ทํางานและออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๑  
สําหรับการขออนุญาตทํางาน  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตทํางาน 
มาพร้อมกับคําขอนั้นด้วย  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียน
ตามข้อ  ๒ 

 (๒) ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  
เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเงื่อนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  สําหรับ 
การขออนุญาต  และการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  รวมถึงการเปลี่ยน
หรือเพิ่มนายจ้างหรือท้องที่เพื่อไปทํางานในท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร   
เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน  
ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย 
กลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๒  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

๕. หัวหน้ากลุ่มงานจัดระบบการอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน   
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนด  ซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน
และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๒  สําหรับการขออนุญาตทํางาน   
การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งการทํางาน  ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทํางาน  รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตทํางานและแจ้งการทํางานมาพร้อมกับคําขอน้ันด้วย  
เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒   

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  
ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน   
การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาต  ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  
รวมถึงการเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างหรือท้องที่ เพื่อไปทํางานในท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาต   
ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาต 
ให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางานให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒ 
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 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้ง  ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน   

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน   

๖. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ราชการกลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๑  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว   
มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนด  ซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  โดยมีหนังสือรับรอง
จากส่วนราชการหรือหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน  อนุญาตให้ทํางานและออกใบอนุญาตทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  สําหรับการขออนุญาต  การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน   
และการแจ้งการทํางาน  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน   
ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๒) ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  
เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  สําหรับการขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาต  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางาน  หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน  ให้เป็นอํานาจของ 
นายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในเขตกรงุเทพมหานคร 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย 
กลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๑  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

๗. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ราชการกลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๒  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว   
มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) อนุญาตให้ทํางานและออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๑  
สําหรับการขออนุญาตทํางาน  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  
ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๒) ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  สําหรับการย่ืนขออนุญาตในท้องที่
กรุงเทพมหานคร  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน  ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียน
ตามข้อ  ๒ 



 หน้า   ๓๐ 
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 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดยกลุ่ม
งานพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว  ๒  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

๘. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ราชการกลุ่มงานจัดระบบการอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน  สํานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
ซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน  อนุญาตให้ทํางานและออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๒  
สําหรับการขออนุญาต  การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งการทํางาน   
ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน   

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  
ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  เฉพาะใบอนุญาตทํางานที่ออกให้แก่คนต่างด้าว 
ที่ทํางานในสํานักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  หรือสํานักงาน
ภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ  ซึ่งเป็นธุรกิจบริการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
หรือที่ได้รับอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายว่าด้วย
การปิโตรเลียม  หรือกฎหมายอื่น  หรือที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายใต้กรอบพันธกรณีที่รัฐบาลไทยทําไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน  การออกใบแทนใบอนุญาตทํางาน  
และการขออนุญาต  ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน  ให้เป็นอํานาจของ 
นายทะเบียนตามข้อ  ๒ 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้ง  ณ  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 

๙. ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหางานกรงุเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้   
 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน 
และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  หรือมีคําสั่ง 



 หน้า   ๓๑ 
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ไม่อนุญาตให้ทํางาน  สําหรับการขออนุญาตทํางาน  การอนุญาตให้ทํางาน  การออกใบอนุญาตทํางาน  
และการแจ้งการทํางาน  ในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตทํางานและแจ้ง
การทํางานมาพร้อมกับคําขอน้ันด้วย 

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือมี
คําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  
เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  หรือมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการดังกล่าว  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน  การขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาต  ในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  รวมถึงการเปลี่ยนหรือเพิ่ม
นายจ้างหรือท้องที่เพื่อไปทํางานในท้องที่จังหวัดอื่นที่ขออนุญาตในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกในเขต
พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

๑๐. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ราชการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน 
และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  สําหรับการขออนุญาต  การอนุญาตให้ทํางาน  
การออกใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งทํางานในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้ทํางาน  ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๙ 

 (๒) ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  
เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเงื่อนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  สําหรับ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาตในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่ง 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน  ให้เป็นอํานาจ
ของนายทะเบียนตามข้อ  ๙ 

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกในเขต
พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ   

๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  
หรือมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  สําหรับการขออนุญาตทํางาน  การอนุญาตให้ทํางาน  การออก
ใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งการทํางาน  ในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ  รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่น 
ที่ขออนุญาตทํางานและแจ้งการทํางานมาพร้อมกับคําขอน้ันด้วย 

 (๒) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกใน
ท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ 

๑๒. จัดหางานจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน 
และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  
หรือมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  สําหรับการขออนุญาตทํางาน  การอนุญาตให้ทํางาน  การออก
ใบอนุญาตทํางาน  และการแจ้งการทํางาน  ในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ  รวมถึงท้องที่จังหวัดอื่น 
ที่ขออนุญาตทํางานและแจ้งการทํางานมาพร้อมกับคําขอน้ันด้วย 

 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือมีคําสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือเพิ่ม  
ประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  หรือมีคําสั่งไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการดังกล่าว  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน  การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  
และการขออนุญาต  ในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ  รวมถึงการเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างหรือท้องที่ 
เพื่อไปทํางานในท้องที่จังหวัดอื่น  ที่ขออนุญาตในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ   

 (๓) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๙๐  สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกโดย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น 

๑๓. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ราชการสํานักงานจัดหางานจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  อนุญาตให้ทํางาน 
และออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๕๙  โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหนังสือรับรองจาก
สถาบันการเงิน  สําหรับการขออนุญาตทํางานและการแจ้งการทํางาน  ในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ  
เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ทํางาน  ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๑๒ 
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 (๒) จดแจ้งการขยายระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 
ตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน  นายจ้าง  
ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางานตามมาตรา  ๗๑  สําหรับการแจ้งการขยายระยะเวลาทํางาน   
การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  และการขออนุญาต  ในท้องที่จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ  เว้นแต่ในกรณี
ที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน 
ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๑๒ 

๑๔. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด่านตรวจคนหางาน  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  มีอํานาจหน้าที่รับแจ้ง 
การทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางาน 
ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  สําหรับการแจ้งการทํางาน  ณ  ด่านตรวจคนหางาน 
ที่ตนรับผิดชอบ   

๑๕. ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด่านตรวจคนหางานเบตง  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) การรับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดซึ่งมีระยะเวลาทํางานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันตามมาตรา  ๕๙  จดแจ้งการขยาย
ระยะเวลาทํางานตามมาตรา  ๖๖  ต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา  ๖๗  ออกใบแทนใบอนุญาต
ทํางานตามมาตรา  ๖๙  เปลี่ยนหรือเพิ่ม  ประเภทงาน  นายจ้าง  ท้องที่  และเง่ือนไขในการทํางาน 
ตามมาตรา  ๗๑  สําหรับการขออนุญาตทํางานและการแจ้งการทํางาน  ณ  ด่านตรวจคนหางานเบตง  
เว้นแต่ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตทํางานหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการในใบอนุญาตทํางาน
ให้เป็นอํานาจของนายทะเบียนตามข้อ  ๑๒  ที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลด่านตรวจคนหางานเบตง   
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 

 (๒) รับแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  ตามมาตรา  ๗๔  
สําหรับการแจ้งในเขตอําเภอเบตง  จังหวัดยะลา   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


