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กฎกระทรวง
การขออนุญาตทางาน การออกใบอนุญาตทางาน
และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคสาม และมาตรา ๖๗
วรรคสี่ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕๙
วรรคสาม มาตรา ๖๐ วรรคสาม มาตรา ๖๑ วรรคสี่ มาตรา ๖๒ วรรคสาม มาตรา ๖๓
วรรคสอง มาตรา ๖๓/๑ วรรคสาม และมาตรา ๖๓/๒ วรรคสอง แห่ ง พระราชก าหนด
การบริห ารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ การยื่น คาขอหรือการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้กระทา ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ทางานของผู้ยื่นคาขอ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหรือแจ้ง ณ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นหรือแจ้ง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
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การยื่นคาขอหรือการแจ้งตามวรรคหนึ่ง อธิบดีอาจประกาศให้ยื่นคาขอหรือแจ้งด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนก็ได้
หมวด ๑
การขออนุญาตทางานและการออกใบอนุญาตทางาน
ข้อ ๔ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขออนุญาตทางานตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๓/๑ มาตรา ๖๓/๒ และมาตรา ๖๔ ให้ยื่นคาขออนุญาตทางานต่อนายทะเบียน
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขออนุญาตทางาน
คาขออนุญาตทางานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับคาขออนุญาตทางาน และเสนอคาขออนุญาตทางานพร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียน
เมื่อได้รับคาขออนุญาตทางาน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขออนุญาตทางาน รวมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ในกรณี ที่ เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ส ามารถแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมนั้นไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีที่การยื่นคาขออนุญาตมิได้กระทาโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารหรือ หลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะดาเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจาหน่ายเรือ่ ง
ออกจากสารบบ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคาขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมนั้น
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกใบรั บ ค าขอให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ค าขอ และเสนอต่ อ นายทะเบี ย น
เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
ข้อ ๖ ในกรณีที่คาขออนุญาตทางาน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ให้ น ายทะเบี ยนพิ จ ารณาคาขออนุ ญาตทางานและแจ้ งผลการพิจ ารณาเป็นหนัง สือไปยังผู้ยื่นคาขอ
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าขออนุ ญ าตท างาน รวมทั้ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วน
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ทางาน ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบพร้อมด้วย
เหตุผล รวมทั้งสิทธิอุทธรณ์และการยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งไม่อนุญาต
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ข้อ ๗ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งอนุญาตให้ทางาน ให้ออกใบอนุญาตทางานเมื่อคนต่างด้าว
ซึ่งขออนุญาตทางานนั้นได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(๒) ยื่นสาเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงว่านายจ้างได้ชาระค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว
ซึ่งทางานตามประเภทงานที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑ ในกรณีที่คนต่างด้าว
ซึ่งขอรับใบอนุญาตทางานเป็นคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานตามประเภทงานที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ข้อ ๘ คนต่างด้าวซึ่งขออนุญาตทางานต้องมารับใบอนุญาตทางานที่นายทะเบียนออกให้นั้น
ด้วยตนเอง
ข้อ ๙ ใบอนุญาตทางานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
การยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
ข้อ ๑๐ นายจ้ า งซึ่ ง ประสงค์ จ ะยื่ น ค าขออนุ ญ าตท างานแทนคนต่ า งด้า ว พร้ อ มทั้ ง ช าระ
ค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง ให้ยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
ต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
และให้ชาระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้ า วมาท างานซึ่ ง ประสงค์ จ ะยื่ น ค าขออนุ ญ าตท างาน
แทนคนต่างด้าวตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ ให้ยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวตามที่ได้แจ้งข้อมูล
และเอกสารหรือ หลั กฐานต่อนายทะเบี ยนไว้แล้ว พร้ อ มด้วยเอกสารหรือ หลัก ฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
ข้อ ๑๒ คาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๓ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่เ ป็น ผู้ รับ คาขออนุญาตทางานแทนคนต่า งด้าว รวมทั้ งเอกสารหรือ
หลักฐานที่ครบถ้วน และให้ออกใบรับคาขอแก่ผู้ ยื่นคาขอ โดยระบุเอกสารหรือหลักฐานที่คนต่างด้าว
ต้องยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบคาขออนุญาตทางานต่อนายทะเบียน เมื่อได้เดินทาง
เข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่เสนอคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณา
เมื่อได้รับเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากคนต่างด้าวครบถ้วนแล้ว
ให้นาความในข้อ ๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙
มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว การออกและการรับใบอนุญาตทางาน
และแบบใบอนุญาตทางานตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๓
การแจ้งการทางาน การออกหนังสือรับแจ้งการทางาน
การแจ้งการขยายเวลาทางาน และการออกหนังสือรับแจ้งการขยายเวลาทางานตามมาตรา ๖๑
ข้อ ๑๕ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เพื่อทางานอันมีลักษณะจาเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลาทางานให้เสร็จสิ้น
ภายในสิบห้าวันตามมาตรา ๖๑ ให้มีหนังสือแจ้งการทางานดังกล่าวต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบแจ้งการทางาน
ให้ เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งการทางานรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ครบถ้วนพร้อมกับเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการทางานแก่ผู้แจ้งการทางาน
หนั ง สื อ แจ้ ง การท างานและหนั ง สื อ รั บ แจ้ ง การท างานให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๖ คนต่างด้ าวซึ่งได้แจ้งการทางานต่อนายทะเบียนตามข้อ ๑๕ แล้ว แต่ทางานนั้น
ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเวลา ให้ ข อขยายเวลาท างานโดยแจ้ ง ให้ น ายทะเบี ย นทราบก่ อ นครบ
กาหนดเวลาดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบแจ้งการขยายเวลาทางาน
ทั้งนี้ การขยายเวลาทางานให้ทาได้ครั้งเดียวมีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน
ให้ เจ้าหน้ าที่เป็น ผู้รับแจ้งการขอขยายเวลาทางานรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ครบถ้ว น
พร้อมกับเสนอเรื่องดังกล่าวต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการขอขยายเวลาทางาน
แก่ผู้แจ้งการขอขยายเวลาทางาน
การแจ้งขอขยายเวลาทางานและหนังสือรับแจ้งการขอขยายเวลาทางานให้เป็นไปตามแบบ
ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๗ ให้นาความในข้อ ๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การรับแจ้ง
การทางานและการรับแจ้งการขยายระยะเวลาการทางานตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๔
การออกใบอนุญาตทางานตามมาตรา ๖๒
ข้อ ๑๘ เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่นตามมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการทางานของคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
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ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งการทางานรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่ครบถ้วนพร้อมกับเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อนายทะเบียน และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทางานแก่คนต่างด้าวดังกล่าวภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ใบอนุญาตทางานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๙ ให้นาความในข้อ ๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และข้อ ๘ มาใช้บังคับ
แก่การแจ้งการทางานและการรับใบอนุญาตทางานตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๕
การขอต่ออายุใบอนุญาตทางานและการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
ข้อ ๒๐ ผู้รับอนุญาตให้ทางานซึ่งประสงค์จะทางานต่อไปตามมาตรา ๖๗ ให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทางานต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตทางานจะสิ้นอายุ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน
คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางานให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๑ ให้นาความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทางาน การต่ออายุใบอนุญาตทางาน และการรับใบอนุญาตทางานตามหมวดนี้ด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทางาน ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ทางานฉบับใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตทางานเพื่อแสดงการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ คาขอหรือการแจ้งที่ ได้ยื่นหรือแจ้งไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุ ญ าต และการแจ้ งการท างานของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่มเติม
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือเป็นคาขอ
หรือการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้
การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอหรือการแจ้งตามวรรคหนึ่งที่ได้ดาเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงนี้กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้แจ้งดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๙ วรรคสาม มาตรา ๖๐
วรรคสาม มาตรา ๖๑ วรรคสี่ มาตรา ๖๒ วรรคสาม มาตรา ๖๓ วรรคสอง มาตรา ๖๓/๑ วรรคสาม
และมาตรา ๖๓/๒ วรรคสอง แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และมาตรา ๖๔ วรรคสาม และมาตรา ๖๗ วรรคสี่ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทางาน การขอต่ออายุและ
การต่ออายุ ใบอนุ ญาตทางาน การแจ้งและการออกหนังสื อรับแจ้งการทางานสาหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ า มา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทางานอันมีลักษณะจาเป็นหรือเร่งด่วน
หรือเป็นงานเฉพาะกิจ รวมทั้งการออกใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางาน
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

