
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
กําหนดค�าธรรมเนียมและยกเว�นค�าธรรมเนียมการทํางานของคนต�างด�าว 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง แห�งพระราชบัญญัติการทํางานของ

คนต�างด�าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว� ดังต�อไปน้ี 
 
ข�อ ๑  กฎกระทรวงน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป7นต�นไป 
 
ข�อ ๒  ให�ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมการทํางานและการจ�างคนต�าง

ด�าว พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ข�อ ๓  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมการทํางานของคนต�างด�าวสําหรับอาชีพรับจ�าง

ทํางานในบ�านและอาชีพกรรมกร ดังต�อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาต 

(ก) ใบอนุญาตท่ีมีอายุไม�เกินสามเดือน  ฉบับละ  ๒๒๕ บาท 
(ข) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินสามเดือน 

แต�ไม�เกินหกเดือน  ฉบับละ  ๔๕๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินหกเดือน 

แต�ไม�เกินหน่ึงป?  ฉบับละ  ๙๐๐ บาท 
(ง) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินหน่ึงป? ให�ชําระค�าธรรมเนียม 

สําหรับระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงป?เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
(๒) การต�ออายุใบอนุญาต 

(ก) การต�ออายุใบอนุญาตไม�เกินสามเดือน  คร้ังละ  ๒๒๕ บาท 
(ข) การต�ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน 

แต�ไม�เกินหกเดือน  คร้ังละ  ๔๕๐ บาท 
(ค) การต�ออายุใบอนุญาตเกินหกเดือน 

แต�ไม�เกินหน่ึงป?  คร้ังละ  ๙๐๐ บาท 
(ง) การต�ออายุใบอนุญาตเกินหน่ึงป? ให�ชําระค�าธรรมเนียม 

สําหรับระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงป?เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๔) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงาน  คร้ังละ  ๙๐๐ บาท 
(๕) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจ�าง  คร้ังละ  ๙๐๐ บาท 
(๖) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมท�องท่ี 

หรือสถานท่ีทํางาน  คร้ังละ  ๙๐๐ บาท 
(๗) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมเง่ือนไขในการอนุญาต  คร้ังละ  ๑๕๐ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน�า ๔/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๔  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมการทํางานของคนต�างด�าวสําหรับสาขาอาชีพอ่ืน 

นอกจากสาขาอาชีพตามข�อ ๓ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาต 

(ก) ใบอนุญาตท่ีมีอายุไม�เกินสามเดือน  ฉบับละ  ๗๕๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินสามเดือน 

แต�ไม�เกินหกเดือน  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินหกเดือน 

แต�ไม�เกินหน่ึงป?  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(ง) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกินหน่ึงป? ให�ชําระค�าธรรมเนียม 

สําหรับระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงป?เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
(๒) การต�ออายุใบอนุญาต 

(ก) การต�ออายุใบอนุญาตไม�เกินสามเดือน  คร้ังละ  ๗๕๐ บาท 
(ข) การต�ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน 

แต�ไม�เกินหกเดือน  คร้ังละ  ๑,๕๐๐ บาท 
(ค) การต�ออายุใบอนุญาตเกินหกเดือน 

แต�ไม�เกินหน่ึงป?  คร้ังละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(ง) การต�ออายุใบอนุญาตเกินหน่ึงป? ให�ชําระค�าธรรมเนียม 

สําหรับระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงป?เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๔) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงาน  คร้ังละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจ�าง  คร้ังละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๖) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมท�องท่ี 

หรือสถานท่ีทํางาน  คร้ังละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมเง่ือนไข 

ในการอนุญาต  คร้ังละ  ๑๕๐ บาท 
 
ข�อ ๕  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมการย่ืนคําขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 
ข�อ ๖  ให�ยกเว�นค�าธรรมเนียมการอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมท�องท่ีหรือสถานท่ี

ทํางานสําหรับสาขาอาชีพรับจ�างทํางานในบ�านและอาชีพกรรมกรในทุกกิจการ 
 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตนF 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป7นการสมควรปรับปรุง
ค�าธรรมเนียมการทํางานของคนต�างด�าวและยกเว�นค�าธรรมเนียมการอนุญาตให�เปลี่ยนหรือเพ่ิมท�องท่ี
หรือสถานท่ีทํางานสําหรับคนต�างด�าวท่ีทํางานในสาขาอาชีพรับจ�างทํางานในบ�านและอาชีพกรรมกร
ในทุกกิจการ เพ่ือจูงใจให�คนต�างด�าวท่ีอยู�นอกระบบการจ�างงานเข�าสู�ระบบการจ�างงานโดยถูกต�อง
ตามกฎหมายและแก�ไขปKญหาการขาดแคลนแรงงาน  จึงจําเป7นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ปุณิกา/ผู�ตรวจ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

วิชพงษF/ผู�ตรวจ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 


