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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางาน 

ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การดําเนินการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางานของคนต่างด้าวตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  มีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๓/๒๕๖๐  
เร่ือง  มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ลงวันที่   
๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน    เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้เอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  หมายถึง  หนังสือเดินทาง  
(Passport)  หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  Passport)  เอกสารเดินทาง  (Travel  Document)  
เอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  Identity)  หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 

ข้อ ๔ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งทํางานกับนายจ้างอยู่แล้วและประสงค์  
จะทํางานในประเทศไทยต่อไป  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ  และได้รับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศ 
ต้นทางออกให้  ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)   
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว  แต่ไม่ยื่นคําขออนุญาตทํางานภายใน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตราให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เท่าระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้อนุญาตไว้แล้วในเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  โดยให้คนต่างด้าว
ยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแบบ  ตท.๒  ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัด
อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๐  
ในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  ทั้งนี้  หากคนต่างด้าวทํางาน 
กับนายจ้างไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางานเดิมหรือไม่ตรงตามเอกสารแสดงตนของคนต่างด้าว  
ให้นายจ้างรายใหม่จัดทําสัญญาจ้างกับคนต่างด้าวนั้น  แล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางาน  ให้ตรงตามเอกสาร  และหลักฐานของนายจ้างรายใหม่ 
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โดยอนุญาตให้ทํางานได้ไม่เกินวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอในอัตรา  
๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน  ปีละ  ๙๐๐  บาท  ทั้งนี้  ให้นับต่อจากระยะเวลา 
ที่ใบอนุญาตทํางานเดิมยังไม่สิ้นอายุและให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้อีกคร้ังเดียว  ไม่เกินวันที่   
๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน  ปีละ  ๙๐๐  บาท 

(๒) คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ  และคนต่างด้าวที่ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  
แต่ทํางานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทํางาน  ให้นายทะเบียนอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้  
โดยให้คนต่างด้าวดังกล่าวย่ืนคําขออนุญาตเปลี่ยนนายจ้างตามแบบ  ตท.๒  หรือ  ตท.๘  ท้ายกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
แล้วแต่กรณี  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบัน 
ของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๐  ในเขตพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้ง 
ของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  โดยค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท   
และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง  ๙๐๐  บาท  และให้ได้รับการยกเว้นการตรวจสุขภาพ   

ในกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ตามบันทึกความตกลงหรือบันทึก
ความเข้าใจท่ีรัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลตา่งประเทศ  ก่อนวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เปลี่ยน
นายจ้างได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  สําหรับคนต่างด้าว
ที่เข้ามาทํางานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศ  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 

(ก) นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือนายจ้างเสียชีวิต 
(ข) นายจ้างล้มละลาย 
(ค) นายจ้างกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายลูกจ้าง 
(ง) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
(จ) ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้าง

ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  
ข้อ ๕ ในกรณีที่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ประสงค์จะเดินทางกลับ

ประเทศต้นทางเพื่อจัดทําเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  ให้นายจ้างย่ืนคําขอจ้าง 
คนต่างด้าวดังกล่าว  ณ  ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  กรกฎาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประทับตรารับเร่ือง  
ในคําขอจ้างคนต่างด้าวดังกล่าว  และออกใบรับคําขอเพื่อนัดให้นายจ้างนําคนต่างด้าวนั้นไปพบเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด  ณ  ท้องที่จังหวัด 
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อันเป็นที่ตั้งสถานท่ีทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้น 
เป็นลูกจ้างและทํางานกับนายจ้างดังกล่าวจริง  เม่ือปรากฏว่าคนต่างด้าวเป็นลูกจ้างของนายจ้างจริง   
ให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร  เพื่อจัดทําเอกสารสําคัญประจําตัว 
ที่ประเทศต้นทางออกให้  ทั้งนี้  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองอํานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว
ดังกล่าวโดยประทับตราอนุญาตให้เข้าและออกนอกราชอาณาจักรในหนังสือรับรองการเดินทางไป 
นอกราชอาณาจักร  และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 

เม่ือคนต่างด้าวตามวรรคสองได้รับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้แล้ว   
และได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ที่คนต่างด้าวนั้น  เดินทางผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร  ตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  
(Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในเอกสารสําคัญประจําตัว 
ที่ประเทศต้นทางออกให้  แล้วแต่กรณี  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
อื่นใดและให้จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท 

ความในวรรคสามไม่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่
วันที่  ๕  ตุลาคม  พ .ศ .  ๒๕๖๐  เว้นแต่ได้รับการประทับตราอนุญาตให้ออกจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากทางการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

เม่ือคนต่างด้าวได้ดําเนินการตามวรรคสามครบถ้วนแล้วให้นายจ้างนําคนต่างด้าวนั้นไปยื่นขอ
อนุญาตทํางาน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบัน
ของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๐  ในเขตพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  และให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานได้  ถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานในอัตรา  ๔๕๐  บาท  ทั้งนี้  ให้คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพและเข้าสู่
ระบบประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๖ ในกรณีคนต่างด้าวที่ เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยใช้หนังสือรับรอง 
การเดินทางไปนอกราชอาณาจักร  ตามข้อ  ๕  วรรคสอง  และเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาต
ให้ออกไปนอกราชอาณาจักรในหนังสือรับรองดังกล่าวแล้ว  แต่ประเทศต้นทางยังไม่สามารถออกเอกสาร
สําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้แก่คนต่างด้าวได้และคนต่างด้าวนั้น  จําเป็นจะต้องเดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักร  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
ในหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการประทับตราอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรและค่าธรรมเนียมอื่นใด 

เม่ือคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ได้รับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้แล้ว   
ให้ไปขอรับการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตรา
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อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ณ  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ในจังหวัดที่คนต่างด้าวทํางาน  และให้
เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว  ตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภท
คนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นใดและให้จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ในอัตรา  ๕๐๐  บาท 

ข้อ ๗ ในกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยใช้หนังสือรับรอง 
การเดินทางไปนอกราชอาณาจักร  ตามข้อ  ๕  วรรคสอง  ได้รับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศ 
ต้นทางออกให้  และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะใด ๆ  ก็ตาม  แต่ยังไม่ได้
รับการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักร  ให้คนต่างด้าวนั้นนําเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  ไปขอรับ
การตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักร  ณ  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ในจังหวัดที่คนต่างด้าวทํางาน  ภายในวันที่   
๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว  
ตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นใดและให้จัดเก็บ 
เฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท   

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ก่อนวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เว้นแต่ได้รับการประทับตราอนุญาตให้ออกจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จากทางการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เม่ือคนต่างด้าวได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงครบถ้วนแล้วให้นายจ้างนําคนต่างด้าวนั้นไปย่ืนขอ
อนุญาตทํางาน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบัน
ของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๐  ในเขตพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  และให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานได้  ถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานในอัตรา  ๔๕๐  บาท  ทั้งนี้  ให้คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพและเข้าสู่
ระบบประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๘ คนต่างด้าวที่นายจ้างย่ืนคําขอจ้างตามข้อ  ๕  วรรคหน่ึง  ไว้แล้ว  อาจไปจัดทํา
เอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  ณ  ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าว 
สัญชาติกัมพูชา  ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว  ศูนย์บริการเพื่อการทํางาน 
ของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  หรือศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนดได้   
โดยให้ถือว่าหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรเป็นหนังสือรับรองการเดินทางไปดําเนินการ
ในศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวหรือศูนย์บริการเคลื่อนที่ดังกล่าว   
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ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-immigrant  L-A)  
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  และให้มีอํานาจตรวจลงตรา  
(Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
นอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเฉพาะการดําเนินการในศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าว   
และศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด 

ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียม
การย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานในอัตรา  ๔๕๐  บาท  ทั้งนี้   
ให้คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพและเข้าสู่ระบบประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งทํางานกับนายจ้าง 
ในประเทศไทยอยู่แล้ว  แต่ไม่มีเอกสารแสดงตน  หรือมีเอกสารแสดงตนแต่ยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา
หรือประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  หรือได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว  แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด  ให้นายจ้างย่ืนคําขอ
จ้างคนต่างด้าวที่ทํางานกับตนนั้น  ณ  ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  ในท้องที่จังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว 

ให้นายจ้างยื่นคําขอจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ถึงวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  และเม่ือนายจ้างได้ยื่นคําขอจ้างคนต่างด้าว
แล้วให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  ประทับตรารับเร่ืองในคําขอจ้างคนต่างด้าว 
และออกใบรับคําขอเพื่อนัดให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
หรือหน่วยงานที่กระทรวงแรงงานกําหนด  ในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวทํางานเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์
ทราบว่าคนต่างด้าวน้ันเป็นลูกจ้างและทํางานกับนายจ้างดังกล่าวจริง  เม่ือปรากฏว่าคนต่างด้าวเป็นลูกจ้าง 
ของนายจ้างจริงให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองแก่คนต่างด้าวเพื่อไปจัดทําเอกสารสําคัญประจําตัว 
ที่ประเทศต้นทางออกให้  ณ  ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ศูนย์บริการ 
เพื่อการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว  ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  
หรือศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด 

เ ม่ือคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งได้รับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้   
หรือในกรณีที่คนต่างด้าวมีเอกสารดังกล่าวอยู่แล้ว  และมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  แต่ยังไม่ได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  หรือได้รับ
การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว  แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุด  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  
(Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวในเอกสารดังกล่าว   
ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดให้ได้รับการยกเว้น   
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โดยให้จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  และให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
มีอํานาจในการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  เฉพาะการดําเนินการในศูนย์บริการเพื่อการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  และศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด 

ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานได้  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียม
การย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานในอัตรา  ๔๕๐  บาท  ทั้งนี้   
ให้คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพและเข้าสู่ระบบประกันสังคมภายในระยะเวลาที่ 
กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๑๐ ในกรณีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ 
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  วันที่  
๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานถึงวันที่  
๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้ผ่านการตรวจสัญชาติ   
ณ  ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวหรือศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามข้อ  ๑๕  หรือศูนย์ตรวจสัญชาติ 
คนต่างด้าวหรือศูนย์บริการเคลื่อนที่เดิมแล้วแต่กรณี  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอํานาจตรวจลงตรา  
(Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
นอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรได้เฉพาะกรณีที่คนต่างด้าวดําเนินการในศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าว  
ศูนย์บริการเคล่ือนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด  โดยค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  
และให้พนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา  (Visa)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  แล้วแต่กรณี   

เม่ือคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว   
ให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปย่ืนคําขออนุญาตทํางานตามแบบ  ตท.๒  ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ณ  สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๐  ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานของคนต่างด้าวและให้ 
นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางาน  ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  แล้วแต่กรณี  โดยค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอในอัตรา  ๑๐๐  บาท  ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานในช่วงเวลาที่ได้จัดเก็บไปแล้วและให้ยกเว้นการตรวจสุขภาพ 

ถ้าคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  มีผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่ มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์   
ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ตรวจลงตรา  (Visa)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
ประเภทผู้ติดตาม  เท่าระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของบิดามารดา  โดยค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  กรณีอายุเกิน  ๑๕  ปี  แต่ไม่ถึง  ๑๘  ปี  ให้ทํางานได้ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

การขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ทํางาน  สําหรับคนต่างด้าว
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และวันที่  ๒๔  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๑๑ ในกรณีคนต่างด้าวตามข้อ  ๑๐  มีเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้
อยู่แล้วและยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  แต่ระยะเวลาการอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุดหรือสิ้นสุดลงแล้ว  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่เป็น 
ที่ตั้งสถานที่ทํางานของคนต่างด้าวหรือเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการ 
เพื่อการทํางานของคนต่างด้าว  ตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้   
เล่มเดิมหรือเล่มใหม่  ได้ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
แล้วแต่กรณี  หากมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดให้ได้รับการยกเว้น  โดยให้จัดเก็บเฉพาะ  
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  และให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอํานาจ 
ในการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  เฉพาะการดําเนินการในศูนย์บริการเพื่อการทํางาน 
ของคนต่างด้าว  และศูนย์บริการเคล่ือนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด  การขออนุญาตทํางาน 
และการอนุญาตให้ทํางานให้เป็นไปตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  และวรรคสาม  การขยายระยะเวลาการอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามข้อ  ๑๐  วรรคสี่ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  เมียนมา  ที่ผ่านการตรวจสัญชาติซึ่งถือ
เอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  หรือในกรณีที่คนต่างด้าวมีเอกสารดังกล่าวอยู่แล้ว  
และมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุดหรือสิ้นสุดลงแล้ว  ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานที่
ทํางานของคนต่างด้าว  หรือเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการเพื่อการทํางาน
ของคนต่างด้าว  ตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  เล่มเดิมหรือเล่มใหม่  
ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดให้ได้รับการยกเว้น  โดยให้
จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  และให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
มีอํานาจในการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  เฉพาะการดําเนินการในศูนย์บริการ 
เพื่อการทํางานของคนต่างด้าว  และศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามที่กรมการจัดหางานกําหนด  การขออนุญาตทํางาน
และการอนุญาตให้ทํางานให้เป็นไปตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  และวรรคสาม  การขยายระยะเวลา 
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามข้อ  ๑๐  วรรคสี่ 
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ข้อ ๑๓ คนต่างด้าวนอกจากข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๒  ที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   
ที่มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน  ที่ประสงค์จะทํางานหรือใบอนุญาต
ทํางานสิ้นอายุ  หรือทํางานไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางาน  ให้ยื่นคําขออนุญาตทํางาน   
หรือย่ืนคําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง  ท้องที่หรือประเภทงาน  แล้วแต่กรณี  ณ  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  
หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑ - ๑๐  ในท้องที่กรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว   

ข้อ ๑๔ ให้จัดตั้ง  “ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว”  ดังต่อไปนี้  เพื่อทําหน้าที่
เก่ียวกับการรับแจ้งการทํางานตามประกาศนี้  โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก  และให้
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
การดําเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ตามที่กระทรวงแรงงานร้องขอ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้จัดตั้ง  ณ  สถานที่ตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้จัดตั้ง  ณ  สถานที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด 
ข้อ ๑๕ ให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  

ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว  และศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา  หรือศูนย์บริการเคลื่อนที่  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาที่ประเทศ 
ต้นทางกําหนด  เพื่อตรวจสัญชาติและดําเนินการเก่ียวกับการทํางานของคนต่างด้าว  โดยให้ดําเนินการ 
ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (One  Stop  Service)  และให้กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
กรมการจัดหางาน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์บริการเพื่อการทํางาน
ของคนต่างด้าว  หรือศูนย์บริการเคลื่อนที่ดังกล่าว  ตามที่กรมการจัดหางานร้องขอ 

ให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดส่งเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปประจําศูนย์บริการ   
เพื่อการทํางานของคนต่างด้าวหรือศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามวรรคหน่ึง  เพื่อตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภท
คนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  ในกรณีนี้ให้เจ้าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง  มีอํานาจในการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  เฉพาะการดําเนินการ 
ในศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าว  และศูนย์บริการเคลื่อนที่ดังกล่าว   

ข้อ ๑๖ หนังสือรับรองการอนุญาตให้ทํางานท้ายประกาศนี้  ให้ใช้ได้เสมือนใบอนุญาตทํางาน  
โดยต้องใช้คู่กับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้  เพื่อเป็นหลักฐานในการไดร้ับอนุญาตให้ทํางาน  
จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
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การออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้ทํางานวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้เม่ือคนต่างด้าวนั้นชําระ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ทํางานครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่คนต่างด้าวดําเนินการขออนุญาตทํางานหรือขอเปลี่ยนนายจ้างตามประกาศน้ี  
ให้ได้รับยกเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคนเข้าเมือง  ในระหว่างการเดินทางไปตรวจสัญชาติหรือจัดทําเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศ
ต้นทางออกให้  ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  หรือระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อขออนุญาต
ทํางานหรือขอเปลี่ยนนายจ้างตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๘ คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตทํางานหรือขอเปล่ียนนายจ้างตามประกาศนี้  เว้นแต่คนต่างด้าว
ตามข้อ  ๑๓  ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ห้ามมิให้คนต่างด้าวที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขออนุญาตทํางาน  เว้นแต่เป็นงาน 
ที่กฎหมายกําหนดให้ทําได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเจ้าหน้าที่อาจแจ้งให้คนต่างด้าวที่ขออนุญาตทํางานหรือขอเปลี่ยน
นายจ้างไปดําเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการทางการแพทย์เพื่อให้ทราบอายุที่แท้จริงของคนต่างด้าวนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้คนต่างด้าวขออนุญาตทํางานหรือขอเปลี่ยนนายจ้าง  เพื่อไปทํางานกับนายจ้าง 
ที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรง   

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คนต่างด้าวขออนุญาตทํางานหรือขอเปลี่ยนนายจ้างตามประกาศน้ี   
นายจ้างไม่จําต้องขอรับการจัดสรรจํานวนคนต่างด้าวเข้าทํางาน  (โควตา)  กับตน 

ข้อ ๒๑ ในกรณีคนต่างด้าวสัญชาติลาวที่ผ่านการคัดกรองและได้รับหนังสือรับรองการเดินทาง
ไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้ถือว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นหนังสือแจ้งความต้องการ  (Demand  Letter)  
และหนังสือแจ้งการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวโดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๒ คําขอจ้างคนต่างด้าว  หนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร  
หนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร  หนังสือรับรองการอนุญาตให้ทํางาน  และคําขอ
อนุญาตทํางานให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คนต่างด้าวขออนุญาตทํางานที่ศูนย์บริการเพื่อการทํางานของคนต่างด้าว
หรือศูนย์บริการเคลื่อนที่  ตามข้อ  ๑๕  ให้ชําระค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน  
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด   

การขออนุญาตทํางานและการชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ คําขอจ้างคนต่างด้าว  เอกสารรับรอง  เอกสารรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร  
และคําขออนุญาตทํางาน  ที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงาน  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางานตามพระราชกําหนด  
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใหค้งใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้   

ข้อ ๒๕ บรรดากฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใด ๆ  ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้   
ให้ใช้ประกาศนี้แทน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



             กรมการจัดหางาน 
                 DEPARTMENT OF  
                   EMPLOYMENT 
             กระทรวงแรงงาน 
              MINISTRY OF LABOUR 

 
ค าขอจ้างคนต่างด้าว 

  

  

1. ข้อมูลคนต่างด้าว / Alien’s Information 

 1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................ 
  Name Mr./Mrs./Miss 
  สัญชาติ / Nationality.......................................เกิดวันที่ / Date of birth ................................อายุ / Age ............ปี / Years                                                                                                                      

 1.2 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที่ / Address in Thailand No. ......................................................................................................... 

           สถานที่ท างาน เลขที่..................................................................................................         กรรมกร           รับใช้ในบ้าน 
 

2. ข้อมูลนายจ้าง Employer’s Information    

ชื่อนายจ้าง / Name of employer………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขบัตรประชาชนนายจ้าง/เลขนิติบุคคล ID card of employer............................................................................................. 

ประเภทกิจการ Type of Business ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่นายจ้าง / Address of employer No. ......................................................................................................................... ......... 

.....................................................................................................................................................................................................  

       โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์......................................................... 
        Telephone                              Facsimile                               E-mail address                                                 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ / I hereby certify that the information given above is true in every respect. 

 
ค ารับรองนายจ้าง  :  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคนต่างด้าวเป็นลูกจ้างของข้าพเจ้าจริง  .......................................... .. นายจา้ง 
                                                                                                 (..........................................) ตัวบรรจง 

 
 

 
หมายเหตุ :   ข้าพเจ้าทราบดีว่าการให้ข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดและโทษทางอาญา และขอยืนยันว่าข้อความข้างต้น 

เป็นการให้การกับเจ้าพนักงานตามความจริงทุกประการ 
                ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือ       
                ประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 

 

ติดรูปถ่าย 

Photo รหัสรับค าขอ.............................................              



 
 
          
ที่...................                                                             (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)       
             
 
 
 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่าคนต่างด้าว ชื่อ-สกุล..............................................................................................
เพศ......................อายุ........................ปี สัญชาติ..................................................ท างานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ชื่อ .................................................................ที่อยู่......................................................................................... .......................
โทรศัพท์.....................................ประเภทกิจการ........................................... ...ซึ่งคนต่างด้าวดังกล่าวประสงค์จะเข้ารับ
การตรวจสัญชาติในจังหวัด..............................  

   ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ................   
 
 
 ลงชื่อ)............................................................    
                                                                          (..........................................................) 
                                                                ต าแหน่ง............................................................ 
 
 
 

 

ติดรูปถ่ายคนต่างดา้ว 



 
 
    
ที่.................                                                 (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
               
 
 
 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่าคนต่างด้าว ชื่อ-สกุล..........................................................................................
เพศ....................อายุ..............ปี สัญชาติ..........................................................ท างานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ชื่อ..........................................................................................ที่อยู่................................................................. .......................
โทรศัพท์.....................................ประเภทกิจการ........................................... .ซึ่งคนต่างด้าวดังกล่าวประสงค์จะเดินทาง
กลับไปท าเอกสารที่ประเทศต้นทาง    

   ให้ไว้ ณ วันที่................ เดือน........................พ.ศ. .................. 
 
 
 ลงชื่อ)............................................................    
                                                                          (..........................................................) 
                                                                ต าแหน่ง............................................................ 
 
 
 

 

ติดรูปถ่ายคนต่างด้าว 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ตม. 
 
 

ขาออก ขาเข้า 



 
    
 
ที่ ........../............ ศูนย์บริการเพ่ือการท างาน 
  ของคนต่างด้าวสัญชาติ.................. 
                                                                           จังหวัด........................................... 
 
 
 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าคนต่างด้าว ชื่อ - สกุล........................................................................
สัญชาติ................................................................................................เอกสารส าคัญประจ าตัวที่ประเทศต้นทางออกให้
เลขที่........................................................................ ได้รับอนุญาตให้ท างานในต าแหน่ง.................................................
กับนายจ้างหรือสถานประกอบการชื่อ.............................................................................................................................. 
ที่อยู่.................................................................................................................................... โทรศัพท์...............................
คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท างานในท้องที่จังหวัด............................................................................................ ......... 
โดยให้หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เสมือนใบอนุญาตท างานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
      
 ให้ไว้ ณ วันที่ ................เดือน........................พ.ศ. .............. 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)    ลายเซ็นอิเล็คทรอนิคส์อธิบดี    
                                                                         นายทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว                                                                
         
 
 
                    

 
 (ลงชื่อ) ............................................ 
 เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการ 
      เพ่ือการท างานของคนต่างด้าว  

                                                               
  
  
หมายเหตุ  ๑. นายจ้างจะต้องจัดท าสัญญาจ้างกับลูกจ้าง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
  ๒. หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้คู่กับเอกสารส าคัญประจ าตัวที่ประเทศต้นทางออกให้   
               (หนังสือเดินทาง (Passport : PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport : TP)  
               เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) 

 
รูปถ่ายคนต่างด้าว 

ขนาด ๒ นิ้ว 

ประทับตรา 
กรมการจัดหางาน 

เจ้าหน้าที่เซ็นก ากับ 



             กรมการจัดหางาน 
                 DEPARTMENT OF  
                   EMPLOYMENT 
             กระทรวงแรงงาน 
              MINISTRY OF LABOUR 

 
                         ค าขออนุญาตท างาน               

เฉพาะเจ้าหน้าที่  
FOR OFFICIAL USE ONLY 

เลขรับที่...................................   
วันที่รับ.................................... 
ชื่อผู้รับ.....................................  

1. ข้อมูลคนต่างด้าว / Alien’s Information 

 1.1 ชื่อผู้ยื่นค ำขอ นำย/นำง/นำงสำว ......................................................................................................................................... 
  Name of applicant  Mr./Mrs./Miss 
  สัญชำติ / Nationality.......................................เกิดวันที่ / Date of birth ................................อำยุ / Age ............ปี / Years                                                                                                                      
 1.2 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที่ / Address in Thailand No. .………….……………………………………………………………….…….............. 
  1.3 เอกสำรแสดงกำรได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ดังต่อไปนี้    

Document showing a permission to stay in the Kingdom as follows:                    

□ หนังสือเดินทำง           □ เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง เลขที่....................................................................................... 
      Passport No.                         Document in lieu of passport No. 

  ออกให้ที่.............................. ประเทศ.............................. ออกให้วันที่.............................. ใช้ได้ถึงวันที.่..............................  
                Issued at                                  Country                                 Date of issue                                Valid until                                                    

  ตรวจลงตรำประเภท.................... เลขที.่................... ออกให้ที่....................... ออกให้วันที่............... ใช้ได้ถึงวันที่.............. 
  Type of visa                                      No.                         Issued at                          Date of issue                 Valid until                                                 

2. ข้อมูลการขออนุญาต / Application Information 

2.1 ประเภทงำนที่ขออนุญำต / Category of work being applied     □ กรรมกร General  Worker               □ รับใช้ในบ้ำน Domestic Worker  

      □ ช่ำงเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล Assistant Engine Operator For Fishing Vessel                                    
      □ ผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำ Language Coordinator 

2.2 ชื่อนายจ้าง / Name of employer……………………………………………………………………………….……………………………………..  
     ประเภทกิจการ Type of Business …………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ที่อยู่นำยจ้ำง / Address of employer No. ............................................................................................................................  

 โทรศัพท์.......................................โทรสำร................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..................................................... 
            Telephone                        Facsimile                       E-mail address 
      2.3 ท้องทีท่ ำงำน (จังหวัด) / Working Place (Province) ……………………………………….........................................................                                              
 2.4 สถำนประกอบกำร เลขที่ / Address of Enterprise No. .……………………………….............................................................. 

(สถำนประกอบกำรมีมำกกว่ำหนึ่งแห่ง / ln the case where there are more than one Address of Alien please specify all) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร / I hereby certify that the information given above is true in every respect. 

                                                                         ลำยมือชื่อ.........................................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
                                                                             Signature                                                               Applicant 

                                                                   วันที ่/ Date .................................................................                                                                                
ค ารับรองนายจ้าง  : ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอเป็นลูกจ้ำงของข้ำพเจ้ำจริง   .............................................................................นำยจ้ำง 

                                                                                     (......................................................................) ตัวบรรจง 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ / FOR OFFICIAL USE ONLY 

                     ความเห็นเจ้าหน้าที่                                                                                ค าสั่งนายทะเบียน  
      □ เห็นควรอนุญาต      □ เห็นควรไม่อนุญาต  เนื่องจาก.............................                    □ อนุญาต        □ ไม่อนุญาต   

       ลำยมือชื่อ ………............…………………………….                                                                                  
                   (                                        )                                                (ลงชื่อ)             ลำยเซ็น 
     ต ำแหน่ง                                                                                                  นำยทะเบียนกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว 
                 วันที่…………………………………………… 

ติดรูปถ่าย 

คนต่างด้าว 

ขนาด 2 นิ้ว 


