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 การจัดการความรู้  เรื่ อง  การ

พิจารณาอนุญาตทํางานคนบนพื้นที่สูง เป็นการจัดการความรู้ของสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ
พิจารณาอนุญาตทํางานของคนบนพื้นที่สูง แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ในการอํานวยความ
สะดวก และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตทํางานให้แก่คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวยังไม่เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากคนบนพื้นที่สูง มักไม่
นิยมออกมาทํางานนอกเขตพื้นที่ ประกอบกับ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นสํานักงาน
ส่วนกลางไม่ได้ให้บริการในเรื่องดังกล่าว แต่มักได้รับคําถามจากนายจ้าง/สถานประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตทํางานของคนบนพื้นที่สูง  

คํานํา 

 
 คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว ได้ดําเนินการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่าย       
การเรียนรู้ ตลอดจนการประสานงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาอนุญาต
ทํางานของคนบนพื้นที่สูงจะเป็นแนวทางในการศึกษา หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจต่อไป 
   
 

คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team)  
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ  
 
 
 หน้า 
คํานํา   
สารบัญ   
บทที่ ๑ คนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง ๑ 
 ๑.๑ คนบนพื้นที่สูงคือใคร ๑ 
 ๑.๒ การแบ่งกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์แก้ปัญหา ๓ 
  ผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
 ๑.๓ บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ๓ 
 ๑.๔ การกําหนดเลขประจําตัว ๖ 
บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง ๘ 

๒.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก ๙ 
 เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและ 
 กําหนดเขตพื้นที่ควบคุม 

 ๒.๒ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๐ 
๒.๓ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ให้ ๑๐ 
 คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของ 
 คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได้ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
 

บทที่ ๓ แนวทางการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง ๑๒ 
 ๓.๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนบนพื้นที่สูง ๑๓ 
 ๓.๒ การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ๑๘ 
 ๓.๓ การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ๒๓ 
 
ภาคผนวก ๔๕ 
ภาคผนวก ๑ การกําหนดเลขประชาชนของชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่ม   ๒๗ 
ภาคผนวก ๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก  ๓๔ 
                 เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกําหนด 
                 เขตพื้นที่ควบคุม 
ภาคผนวก ๓ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ให้  ๔๔ 



                 คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของ 
                 คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได้  
ภาคผนวก ๔ กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของ  ๔๗ 
                 คนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๘ 
ภาคผนวก ๕ คู่มือสําหรับประชาชน  ๕๑ 
ภาคผนวก ๖ คําสั่งสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว เรื่องแต่งตั้งคณะทํางาน  ๗๒ 
                 จัดการความรู้ (KM Team) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่ ๑ 
 

คนต่างด้าวที่เป็นบคุคลบนพื้นที่สงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

หน้า ๑ 
 



 
 
๑. คนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง 

 
๑.๑ คนบนพื้นทีสู่งคือใคร 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดทําทะเบียนบ้านของชนกลุ่มน้อยที่ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยบนพื้นที่สูง ในจังหวัดต่างๆ ๒๐ จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา น่าน ลําพูน ลําปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี 
อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์  ภาษาราชการเรียกว่า “บุคคลบนพื้นที่
สูง” หรือ “ชาวเขา” ทะเบียนบุคคลที่นับจดชนกลุ่มน้อยเรียกว่า “ทร.๑๓” เริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 
๒๕๑๒ เพื่อใช้สําหรับคนที่ได้สัญชาติไทยแล้วถูกถอนสัญชาติไปตามประกาศคณะปฏิวัติที่ ๓๓๗ ลงวันที่ 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่ได้สัญชาติไทยเพราะบิดามารดาเข้าเมืองมาโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย โดยชนกลุ่มน้อยกลุ่มที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานจนผสม
กลมกลืน ประมาณ ๒ แสนคนเศษ ได้รับสัญชาติไทยเป็นจํานวนมากแล้ว เหลือเพียงกลุ่มที่อพยพเข้ามา
ภายหลัง ประมาณ ๕ แสนคน ได้แก่ 
 (๑) กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ บัตรสีและบัตรประจําตัว   
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สํารวจในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๔๒) 
 (๒) กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน (สํารวจในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑)  
 โดยบางส่วนครม.มีมติรับรองสถานะให้อยู่อาศัยอย่างถาวร และบางส่วนได้รับการผ่อนผันให้อยู่
ชั่วคราวเพื่อรอการแก้ไขปัญหา ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติ 
ครม. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘) และหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะ ๑๘ กลุ่ม ยกเว้นมอแกน (มติ ครม. ๗ ธ.ค. 
๒๕๕๓)  ซึ่งภาครัฐให้ความสําคัญต่อการตรวจสอบทะเบียนประวัติและความถูกต้องของตัวบุคคล 
นําไปสู่การพิจารณากําหนดสถานะให้เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือให้ได้รับสัญชาติ
ไทยภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

 
 

หน้า ๒ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 1 ชนกลุ่มน้อย
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ี ครม.มีมติ
รับรองสถานะให้อยู่อาศัย
อย่างถาวร (5.6 แสน) 

ประเภทที่ 3 มีปัญหา
ความม่ันคงและทาง

ราชการมีนโยบายดูแล     
เป็นการเฉพาะ

* ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)       
* หลักเกณฑ์การกําหนดสถานะ18 กลุ่ม 
ยกเว้นมอแกน (มติ ครม. 7 ธ.ค. 53)           

นอส./สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ 

แรงงานต่างด้าว         
หลบหนีเข้าเมือง 3 

สัญชาติในร บบผอ่นผนั

ผู้หนีภัยการสู้รบจาก
พม่า  โรฮิงยา , เกาหลี

นโยบาย/มาตรการเฉพาะ 
สภา มช. /สมช. 

ยุทธศาสตร์การบริหาแรงงาน
ต่างด้าวทั้งระบบ             

กบร./รง. เป็นฝ่ายเลขานุการ 

ปราบปรามจับกุมตาม     
ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ

2522 
พ. .

ตร. (โดย สตม.) 

ประเภทที่ 2 ชนกลุ่มน้อย กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ท่ีได้รับการผ่อนผันให้
อยู่ชั่วคราวเพื่อรอการแก้ไข

ปัญหา  (1.2 แสนคน) 

ประเภทที่ 4 กลุ่มหลบหนี
เข้าเมืองอื่น ๆ กรณีท่ัวไป    
(เช่น กลุ่มที่ไม่มาต่อวีซ่า ) 

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธ์ุ/ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในไทย 

 

   สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 



 
 
๑.๒ การแบ่งกลุม่ผู้หลบหนีเข้าเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์แก้ปญัหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
 

 ผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน บางส่วนมีปัญหาในการส่งกลับและ
ตกค้างอยู่ในประเทศไทย นํามาซึ่งปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของ
บุคคล ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต และปัญหาความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว โดยสถานการณ์       
ผู้หลบหนีเข้าเมือง สามารถแยกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ตามยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
(มติคณะรัฐมนตรี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) ดังนี้  
  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่อพยพเข้ามานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้ จํานวน ประมาณ ๖.๘ แสนคน 
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้แล้ว  
 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่มีความจําเป็นทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ 
(พม่า ลาว และกัมพูชา) จํานวนประมาณ ๒ ล้านคน  
 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่มีปัญหาทางความมั่นคงเฉพาะ จํานวนประมาณ ๑ แสนคน ได้แก่ ผู้หนีภัยการสู้
รบจากพม่า ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงจา และผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ  
 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองอื่น ๆ ที่เข้าเมืองถูกต้องหรือเข้ามาโดยปลอมแปลงเอกสาร 
เดินทางแล้วไม่กลับออกไป 
 จะเห็นได้ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๕) ได้ยุบรวมชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธ์ที่ครม.มีมติรับรองสถานะให้อยู่อาศัยอย่างถาวร (๕.๖ แสนคน)  
กับกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ช่ัวคราวเพื่อรอการแก้ไขปัญหา (๑.๒ แสนคน) ไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มที่ 
๑ กลุ่มที่อพยพเข้ามานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้ 
 
๑.๓ บัตรประจําตัวคนซึ่งไมม่ีสัญชาติไทย 
 บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎรอีกประเภทหนึ่งที่นายทะเบียน
ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเป็นหลักฐานสําหรับใช้แสดงตนเพื่อการการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล 
โดยยุคก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๗ บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก
ที่ไม่มีวัสดุป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าบัตรชนกลุ่มน้อย โดยชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่ม
จะได้บัตรประจําตัวที่มีสีแตกต่างกัน เช่น ญวนอพยพจะเป็นบัตรสีขาวขอบน้ําเงิน จีนฮ่ออพยพจะเป็น
บัตรสีเหลือง จีนฮ่ออิสระจะเป็นบัตรสีส้ม ลาวอพยพจะเป็นบัตรสีฟ้า เนปาลอพยพจะเป็นบัตร สีเขียว ผู้พลัด
ถิ่นสัญชาติพม่าจะเป็นบัตรสีชมพู  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยจะเป็นบัตรสีเหลืองขอบน้ําเงิน         
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาจะเป็นบัตรสีขาวขอบแดง บุคคลบนพื้นที่สูงจะเป็นบัตรสีฟ้า เป็นต้น  
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จนกระทั่งกรมการปกครองได้ออกระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงได้เปลี่ยนวัสดุและสีของบัตรให้เป็นบัตรพลาสติกชนิดที่มีแถบแม่เหล็ก ตัวบัตรเป็นสีชมพูทั้งสอง
ด้าน โดยชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับบัตรประจําตัวสีเดียวกันแต่จะระบุชื่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยของ
เจ้าของบัตรไว้ที่หน้าบัตรใต้รายการเลขประจําตัว ๑๓ หลัก ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้กําหนดอายุของ
ชนกลุ่มน้อยที่จะทําบัตรได้ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และให้บัตรมีอายุการใช้ได้ ๖ ปี 
 ต่อมาเมื่อมียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ออกเป็น ๖ 
กลุ่มแต่เรียกในภาพรวมว่า “กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นคน
ต่างด้าวแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่สถานะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว เช่น กลุ่มเด็กนักเรียนที่
บิดามารดาไม่ได้แจ้งการเกิด กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่อาจสืบเสาะแสวงหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์
ชีวประวัติของตนเอง เป็นต้น และด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดทํา
ทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้กับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน กรมการปกครองได้
ออกระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับคนซ่ึงไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้ได้กําหนดบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน
เป็นบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู กําหนดอายุของคนที่จะทํา
บัตรตั้งแต่ ๑ ขวบขึ้นไป และให้บัตรมีอายุการใช้ ๑๐ ปี 
 
 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยพระราชบัญญัติ การ
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงบัตร
ประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎกระทรวงกําหนดให้คนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการ
บัญญัติถึงการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกําหนดอายุของคนที่จะทําบัตรตั้งแต่ ๕ ปีขึ้น
ไปแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี บัตรมีอายุการใช้ ๑๐ ปี แต่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะการเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที  ส่วนบัตรประจําตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกให้ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ยังคงใช้ได้ต่อไป  สําหรับ
แนวทางปฏิบัติในการจัดทําบัตรนั้น กรมการปกครองได้ออกระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยยกเลิกระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๗    
 
 โดยสรุป ปัจจุบันบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะมีอยู่ ๒ แบบ ได้แก่ (๑) บัตร
พลาสติกที่มีสีชมพูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นายทะเบียนจะออกให้กับคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
ประเทศไทย (มีใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือมีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.
๑๔) และคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ชนกลุ่ม
น้อย  แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หรือทะเบียน
ประวัติ ท.ร.๓๘)  
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บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

 
 

(๒) บัตรพลาสติกที่ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู นายทะเบียนจะออกให้กับคนที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน โดยคนที่จะทําบัตรทั้งสองแบบต้องมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีแต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และบัตรทั้งสอง
แบบมีอายุการใช้ ๑๐ ปี เว้นแต่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที  

 
บัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
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๑.๔ การกําหนดเลขประจําตวั 
 บุคคลที่ได้รับการบันทึกรายการลงในเอกสารทะเบียนราษฎรจะได้รับการกําหนดเลขประจําตัว 
๑๓ หลัก โดยเลขหลักแรกจะมีความหมายบ่งบอก ประเภทของบุคคลที่เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรและ 
สัญชาติ 
 เลข ๑ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
 เลข ๒ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
 เลข ๓ หมายถึง คนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนการให้เลข ๑๓ หลัก  
 เลข ๔ หมายถึง คนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อในทะเบียน บ้านด้วยใบแจ้งย้ายในช่วง
การให้ เลข ๑๓ หลัก 
 เลข ๕ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยการเพิ่มชื่อ ภายหลังช่วงการให้เลข 
๑๓ หลัก  
 เลข ๖ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กลุ่มที่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ใน ประเทศไทยชั่วคราวและได้รับผ่อนผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ )  
 เลข ๗ หมายถึง บุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทย  
 เลข ๘ หมายถึง คนที่ได้สัญชาติ ไทยตามกฎหมายและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน 
ประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 
 เลข ๐ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติตาม
ยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๓ ) ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง  
 เลข ๐๐ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการ
จัดทํา ทะเบียนประวัติและได้รับอนุญาตให้ทํางานตามมติ ครม. รวมถึง ผู้ตดิตามแรงงาน 
 
 การกําหนดเลขประจําตัว ๑๓ หลัก จําแนกกลุมเปาหมาย ๔ ประเภทตามหลักเกณฑ
การกําหนดสถานะกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะละสิทธิของบุคคล  
(มติ ครม. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) จําแนกไดดังน้ี 
 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร ได้แก่ 
 ๑.๑ กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจําตัวบุคคล เลข ๓ และ ๔ ที่เข้าเมืองโดยชอบ ได้
สิทธิอาศัยถาวร (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒) ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร.๑๔ 
 ๑.๒ กลุ่มที่เลขขึ้นต้นในบัตรประจําตัวบุคคล เลข ๕ และ ๘ เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิอาศัยถาวร ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร.๑๔ 
 
สําหรับกลุ่มที่ ๑ สามารถออกนอกพื้นที่ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ 
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 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ช่ัวคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา 
 ๒.๑ กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับซึ่งได้รับการสํารวจทําทะเบียนประวัติและบัตรสี/บัตร
ประจําตัวผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยเพื่อการควบคุมและอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา 
 (๑) กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจําตัวบุคคล เลข ๖ เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว (ม.๑๒ ๑๓, ๓๔, ๓๕ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๕๒) และคน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ม.๑๗ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒) ประเภททะเบียน
ราษฎร์ ท.ร.๑๓ 
 (๒) กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจําตัวบุคคล เลข ๗ เป็นบุตรคนต่างด้าวที่เข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราวที่เกิดในประเทศไทย (ม.๑๒, ๑๓, ๓๔, ๓๕ พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒) และบุตรคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในประเทศไทย (ม.๑๗ 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒) ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร. ๑๓ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 
 ๒.๒ กลุ่มที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวบุคคลผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เฉพาะกลุ่มต่อไปนี้ 
 (๑) กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา มีเลข
ขึ้นต้นด้วย เลข ๐ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร. ๓๘ ก 
 (๒) กลุ่มไร้รากเหง้า มีเลขขึ้นต้นในบัตรประชาชน เลข ๐ ประเภททะเบียน
ราษฎร์ ท.ร.๓๘ ก 
 (๓) กลุ่มคนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศ มีเลขขึ้นต้นในบัตรประชาชน เลข ๐ 
ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร. ๓๘ ก ในกลุ่ม ๒.๒ เลขประจําตัวหลักที่ ๖ และ ๗ จะต้องเป็นเลข ๘๙ 
ตัวอย่าง เช่น ๐–๕๐๐๔-๘๙๐๒๒-๔๕-๓ และในการขอขึ้นทะเบียนจะต้องมีแบบสํารวจเพื่อจัดทํา
ทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ ๘๙) ที่ระบุประเภทตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) 
เท่านั้น 
สําหรับกลุ่มที่ ๒ กรณีออกนอกพื้นที่ต้องขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) 

 
 

    
 

หน้า ๗ 
 



 
 

 
 
 

บทที่ ๒ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็น

บุคคลบนพื้นที่สูง 
 
 
 
 
 

    
 

หน้า ๘ 
 



 
 

 
 

๒. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง 
 

๒.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม 

 
การขออนุญาตเดินทางของนอกเขตพื้นที่ 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อขอการส่งกลับและกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งกําหนดกฎเกณฑ์การอนุญาตให้ออกนอกเขตเอาไว้ ดังนี้ 
  (๑)  กรณีเมื่อมีเหตุจําเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการ
รักษาพยาบาลหรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น จะอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 
 กรณีขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเกิน ๑๕ วัน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่ จังหวัด
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่อําเภอ ก่ิง
อําเภอแล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ส่วนในกรณีการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตาม
ความเห็นของแพทย์ที่ทําการรักษา 

(๒) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อไปทํางาน ระยะเวลาในการอนุญาต ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้นั้น
ได้รับอนุญาตให้ทํางานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นสําคัญ 

(๓) การอนุญาตออกนอกเขตควบคุมนอกเหนือ (๑) (๒) ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
เป็นรายๆ ไป 

 
การยื่นคําขออนุญาตออกนอกพื้นที่ 
 (๑) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปแจ้งความจํานงโดยยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 
 (๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น 
 (ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัดให้ไปแจ้งความจํานงโดยยื่นคําขอต่อนายอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ทําการปกครองอําเภอหรือกิ่ง

    
 

หน้า ๙ 
 



 
 
อําเภอแล้วแต่กรณี และให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเสนอความเห็นให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป 
 (ข) กรณีออกนอกเขตอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ให้ไปแจ้งความจํานงต่อนายอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ทําการปกครองอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอแล้วแต่กรณี 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) 
 
๒.๒ พระราชบญัญัติการทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑   
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้“คนต่างด้าว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
 มาตรา ๑๓ คนต่างด้าวต่อไปนี้ จะทํางานใดได้เฉพาะที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศดังกล่าวรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

 (๑) คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

(๒) คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองและอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร 

(๓) คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๕) คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

๒.๒ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได้ ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได้ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
กําหนดให้งานที่คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ทําได้ ๒๗ รายการ ดังนี้  
 (๑) งานช่างซ่อมจักรยาน 
  (๒) งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ 
  (๓) งานช่างประกอบและซ่อมตัวถังรถ 
  (๔) งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสียรถ 
  (๕) งานช่างบัดกรีโลหะแผ่นด้วยมือ 
  (๖) ง่านช่างไม้เครื่องเรือน 
  (๗) งานช่างไม้ก่อสร้างอาคาร 

    
 

หน้า 
๑๐  



 
 
  (๘) งานเลื่อยไม้ในโรงงานแปรรูปไม้ 
  (๙) งานช่างปูน 
  (๑๐) งานช่างทาสี 
  (๑๑) งานช่างประกอบและซ่อมประตูหน้าต่าง 
  (๑๒) งานช่างติดตั้งมุ้งลวด 
  (๑๓) งานช่างย้อมผ้า 
  (๑๔) งานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ยกเว้นการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
  (๑๕) งานซักรีดเสื้อผ้า 
 (๑๖) งานทําสวนผักและผลไม้ 
  (๑๗) งานเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นงานเลี้ยงไหม 
  (๑๘) งานขายปลีกสินค้าที่มิใช่เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ กล้องถ่าย 
ภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพยนตร์ อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องอะไหล่ 
 (๑๙) งานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
  (๒๐) งานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม 
  (๒๑) งานช่างประกอบและซ่อมรองเท้า 
  (๒๒) งานช่างซ่อมนาฬิกา ปากกา และแว่นตา 
  (๒๓) งานช่างลับมีด และของมีคมอื่นๆ 
  (๒๔) งานช่างทํากรอบรูป 
  (๒๕) งานช่างเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องโลหะมีค่าอื่นๆ  
  (๒๖) งานช่างทอถักไหมพรมและทอผ้าด้วยมือ ยกเว้นงานทอผ้าไหม และงานทําผลิตภัณฑ์ที่ 
เกี่ยวกับเส้นไหม 
  (๒๗) งานกรรมกร  
 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การที่คนต่างด้าวจะทํางานใดได้นั้นมีเงื่อนไขอยู่ 
๒ ประการ คือ  
 ประการที่หนึ่ง เป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อน
ผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ หรือเป็น     
คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยู่ใน
ระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร หรือเป็นคนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น หรือ
เป็นคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือเป็นบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
 ประการที่สอง งานที่คนต่างด้าวจะทํางานได้นั้นจะต้องเป็นงานเฉพาะที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้คืองานที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานและ

    
 

หน้า 
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สวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได้ ซึ่งกําหนดไว้ ๒๗ รายการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๓) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
 

แนวทางการพิจารณา 
การทํางานของคนต่างด้าวที่เป็น

บุคคลบนพื้นที่สูง 
 
 
 
 
 

    
 

หน้า 
๑๒  



 
 

 
 
๓. แนวทางการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง 

 
๓.๑ การยื่นคําขอรับใบอนญุาตทํางานของคนบนพื้นทีสู่ง 

 คนบนพื้นที่ สูงที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตทํางาน กรอกขอมูลในคําขอรับ
ใบอนุญาตทํางานตามแบบ ตท. ๗ และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน
ยื่นตามที่กําหนดในคูมือสําหรับประชาชน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักจัดหางาน
เขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู ดังน้ี  

๑) คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา ๑๓  (แบบ ตท.๗)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
๒) สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผู้ย่ืนคําขอเคยทํางานด้วย 
หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะ เป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต จํานวน  ๑ ชุด 

๓) หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน 
พร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
๕) สําเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)   จํานวน  ๑ ฉบับ 
๖) สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าว

บุคคลธรรมดา)  จํานวน ๑ ชุด   
๗) กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้าง

ไม่ได้ทํางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทํางานต้องให้ Notary Public และสถานทูต
ไทยรับรองการมอบอํานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน ๑ ชุด 

๘) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ไม่เกิน  ๑ เดือน หรือตามที่แพทย์
ระบุ)  จํานวน ๑ ฉบับ 

๙) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  ขนาด ๓X๔ เซนติเมตร  ถ่ายไม่
เกิน ๖ เดือน  จํานวน ๓ รูป 

๑๐) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ทํางาน จํานวน  ๑ ชุด 
๑๑) สําเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมาย

ว่าด้วย การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรือ
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อยู่ระหว่างรอการเนรเทศ  (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ) 
จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๒) สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  (กรณี
เป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕)  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๓) สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูก
เนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕)  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๔) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ)  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๕) สําเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของ
นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีที่เป็นการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือ
เขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๖) หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง) 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๕) 
 

แนวทางการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง 
 

 การรับคําขอรับใบอนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๗ 
 (๑)  ตรวจสอบคําขอ ตามแบบ ตท.๗ และเอกสารประกอบคําขอตัวจริงพร้อมสาเนา  เมื่อเห็น
ว่าครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ทําเครื่องหมาย / ในช่องเอกสารหลักฐานครบถ้วน และลงชื่อพร้อมวัน 
เดือน ปี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารตามข้อ ๑ ของส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (๒)  กรณีตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ทําเครื่องหมาย / 
ในช่องเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และให้ส่งเรื่องคืนผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าขาดเอกสาร
หลักฐานใด   
 หากผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันจะยื่นคําขอ ให้เจ้าหน้าที่กําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไข 
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่คืนคําขอแก่ผู้
ย่ืนคําขอ 
 (๓)  กรอกรายการรับคําขอลงบนมุมด้านขวาในหน้าแรกของแบบคําขอ และลงรายละเอียดใน
สมุดทะเบียนรับเรื่อง ตท.๗  พร้อมทั้งส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอ ฉบับละ 
๑๐๐ บาท พร้อมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  
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 (๔) เมื่อผู้ย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอเรียบร้อยแล้ว ให้ออกใบนัดรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กรมการจัดหางานกําหนดให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน โดยกําหนดระยะเวลานัดรับใบอนุญาต
ภายใน ๓ วัน 
 เมื่อดําเนินการรับคําขอเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นก่อน
นําส่งพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

 การลงทะเบียนใบอนุญาตทํางานในระบบฐานขอมูล 
 บันทึกข้อมูลตามแบบ ตท.๗ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามคู่มือการใช้โปรแกรม 
 

 การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทํางาน 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบคําขอ ตท.๗ และเอกสารหลักฐานรวมทั้ง
คุณสมบัติว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและเอกสารอีกครั้ง 
 (๒) พิจารณาคําขอตรวจดูลักษณะงานที่ผู้ขอจะทําดังต่อไปนี้ 
  (๒.๑) เป็นงานที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้คือ
งานที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได้ ซึ่งกําหนดไว้ ๒๗ รายการ 
  (๒.๒) กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตทํางานในท้องที่ที ่มิใช่ท้องที ่ควบคุมให้ขอหลักฐาน  
การอนุญาตให้ออกท้องที่ชั่วคราว และจะอนุญาตให้ทํางานได้เฉพาะท้องที่ที่ระบุ 
 (๓) ถ้าลักษณะงานที่ผู้ขอจะทํายังกรอกรายละเอียดไม่ชัดเจนพอที่จะพิจารณาได้ให้สอบถาม
เพิ่มเติมและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หรือออกไปตรวจสอบลักษณะการทํางาน ณ สถานที่ขอทํางาน 
ทั้งนี้ การออกตรวจต้องคํานึงถึงระยะเวลาการให้บริการที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย 
 (๔) เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องให้พนักเจ้าหน้าที่บันทึกความเห็นและทําเครื่องหมาย/     
ในช่องเห็นควรอนุญาต และลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ในข้อ ๒ หน้า ๗ ของส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ โดยมี
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้าง แต่ไม่เกิน ๒ ปี และให้นําเสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่อนุญาต เนื่องจากการขออนุญาตไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด หรือเมื่อตรวจสอบสถานประกอบการแล้วไม่ได้มีการประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุเหตุที่ไม่อนุญาตนั้นไว้โดยชัดเจน และทําเคร่ืองหมาย/ในช่องเห็นควร
ไม่อนุญาต และลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี และส่งเรื่องให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตต่อไป   
 

 การกําหนดระยะเวลาการอนุญาต 
 การอนุญาตให้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองการจ้าง หรือสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกิน    
๒ ปี   
 

 คําสั่งนายทะเบียน 
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 (๑) กรณีอนุญาต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและตรงตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้นายทะเบียนทําเครื่องหมาย/ในช่องอนุญาต ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปีที่มีคําสั่ง ในข้อ ๓ ของ
ส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (๒) กรณีไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนทําเครื่องหมาย/ในช่องไม่อนุญาต ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี  
ที่มีคําสั่งไม่อนุญาต และแจ้งการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นทราบเป็นหนังสือ โดยระบุเหตุที่ไม่ให้    
การอนุญาตนั้นไว้โดยชัดเจน ซึ่งเหตุผลการไม่อนุญาตนั้นต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
ข้อกฎหมายที่อ้างอิง รวมทั้งข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ คนต่างด้าวนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง 
 

 การเขียนหรือพิมพใบอนุญาต 
 (๑) บันทึกผลการอนุญาต/การไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลการไม่อนุญาตของนายทะเบียนลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  
 (๒) ลงรายการในใบอนุญาตทํางานให้ตรงกับรายการคําขอโดยเฉพาะการพิมพ์เลขที่ใบอนุญาต วันที่
ออกใบอนุญาต ซื่อผู้รับใบอนุญาต วัน เดือน ปี เกิด เพศ สัญชาติ (ให้ระบุรหัสประเภทชนกลุ่มน้อย          
ในประเทศไทย ว่า “07” ต่อท้ายสัญชาติของคนต่างด้าวด้วย) หมู่โลหิต ท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน    
(ให้ระบุเฉพาะชื่อจังหวัด) ที่ตั้งสถานที่ทํางาน ชื่อนายจ้าง ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต ลักษณะงาน ตําแหน่ง
หน้าที่/อาชีพ/วิชาชีพ  ถ้ามีการกําหนดเงื่อนไข ให้พิมพ์เงื่อนไขให้ชัดเจน และอายุใบอนุญาตทํางานให้
นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตจนถึงวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้าง แต่ไม่เกิน ๒ ปี 
คนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจมารับหนังสือการไม่อนุญาต โดยให้ลงลายมือชื่อ และวันเดือน ปีที่
รับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีคนต่างด้าวใช้สิทธิอุทธรณ์  
 (๓) ติดรูปถ่ายตรงช่องสําหรับติดรูปถ่ายประทับตราครุฑ ที่มีคําว่า “กรมการจัดหางาน”ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคาบรูปถ่ายโดยไม่ให้ถูกใบหน้า  
 (๔) นําใบอนุญาตทํางานเสนอนายทะเบียนพิจารณาลงนามพร้อมคําขอ           

 การแจงผลการพิจารณา 
 (๑) กรณีอนุญาต ให้คนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอมารับใบอนุญาตทํางานด้วยตนเองตามกําหนดนัด 
โดยให้แสดงบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้ และลงลายมือชื่อในใบอนุญาตทํางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวตามกําหนดระยะเวลาที่ขออนุญาต และออกใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐาน 
 (๒) กรณีไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจมารับหนังสือการไม่อนุญาต โดย
ให้ลงลายมือชื่อ และวันเดือน ปีที่รับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีคนต่างด้าวใช้สิทธิอุทธรณ์  
 

 การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
 ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๔) 
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาอนุญาต 

 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
- ลงทะเบียนรับคําขอ 
- บันทึกข้อมลูเบื้องต้น 
- ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 

 

ยื่นคําขอรบัใบอนุญาตทํางาน ตท.๗ 
พร้อมเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 
เสนอความเห็นนายทะเบียน 

ลงนามอนุมัต ิ

 

คําสั่งนายทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคําขอ 

ออกใบอนุญาตทํางาน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

รับ 

ไม่รับ 

อนุญาต 

ไม่อนุญาต 

ตรวจสอบสถานประกอบการกรณีมีข้อสงสัย 
ทั้งนี้ ต้องคาํนงึถึงระยะเวลาการให้บริการตาม  

คู่มือสําหรับประชาชนด้วย 

ค่าธรรมเนียมยื่นคําขอ ๑๐๐ บาท 

 

ฝ่ายควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  
และสํานักจัดหางานเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ 

ยื่นเอกสารก่อนทํางาน 

สถานที่ยื่นคํา

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทํางาน  
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



 
 
 
 
 
๓.๒ การยื่นขอตอ่อายุใบอนญุาตทํางาน 
 ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตทํางานประสงคจะทํางานตามใบอนุญาตตอไปหลังจากที่
ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลง ผูรับใบอนุญาตน้ันจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอนวันที่
ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้ 

๑) คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา ๑๓  (แบบ ตท.๗)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
๒) ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง  พร้อมสําเนา  จํานวน  1 ชุด 
๓) สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผู้ย่ืนคําขอเคยทํางานด้วย 
หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะ เป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต จํานวน  ๑ ชุด 

๔) หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน 
พร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
๖) สําเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)   จํานวน  ๑ ฉบับ 
๗) สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าว

บุคคลธรรมดา)  จํานวน ๑ ชุด   
๘) กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้าง

ไม่ได้ทํางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทํางานต้องให้ Notary Public และสถานทูต
ไทยรับรองการมอบอํานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน ๑ ชุด 

๙) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ไม่เกิน  ๑ เดือน หรือตามที่แพทย์
ระบุ)  จํานวน ๑ ฉบับ 

๑๐) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ทํางาน จํานวน  ๑ ชุด 
๑๑) สําเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมาย

ว่าด้วย การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรือ
อยู่ระหว่างรอการเนรเทศ  (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ) 
จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๒) สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  (กรณี
เป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
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๑๓) สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูก
เนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕)  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๔) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ)  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๕) สําเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของ
นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีที่เป็นการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือ
เขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว จํานวน  ๑ ฉบับ 

๑๖) หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง)  

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๕) 
แนวทางการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทํางาน 

 

 การรับคําขอตออายุใบอนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๗ 
 (๑)  ตรวจสอบคําขอ ตามแบบ ตท.๗ และเอกสารประกอบคําขอตัวจริงพร้อมสาเนา  เมื่อเห็น
ว่าครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ทําเครื่องหมาย / ในช่องเอกสารหลักฐานครบถ้วน และลงชื่อพร้อมวัน 
เดือน ปี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารตามข้อ ๑ ของส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (๒)  กรณีตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ทําเครื่องหมาย / 
ในช่องเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และให้ส่งเรื่องคืนผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าขาดเอกสาร
หลักฐานใด   
 หากผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันจะยื่นคําขอ ให้เจ้าหน้าที่กําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไข 
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่คืนคําขอแก่ผู้
ย่ืนคําขอ 
 (๓)  กรอกรายการรับคําขอลงบนมุมด้านขวาในหน้าแรกของแบบคําขอ และลงรายละเอียดใน
สมุดทะเบียนรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ตท.๗  พร้อมทั้งส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บ
ค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท พร้อมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  
 (๔) เมื่อผู้ย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอเรียบร้อยแล้ว ให้ออกใบนัดรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กรมการจัดหางานกําหนดให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน โดยกําหนดระยะเวลานัดรับใบอนุญาต
ภายใน ๓ วัน 
 เมื่อดําเนินการรับคําขอเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นก่อน
นําส่งพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

 การลงทะเบียนใบอนุญาตทํางานในระบบฐานขอมูล 
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 บันทึกข้อมูลตามแบบ ตท.๗ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามคู่มือการใช้โปรแกรม 
 
 

 การพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน 
 (๑) ตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดตามแบบคําขอ ตท.๗ โดยเฉพาะข้อมูลของคนต่างด้าว
และเอกสารหลักฐานให้ความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง 
 (๔) เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องให้พนักเจ้าหน้าที่บันทึกความเห็นและทําเครื่องหมาย/     
ในช่องเห็นควรอนุญาต และลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ในข้อ ๒ หน้า ๗ ของส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ โดยมี
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้าง แต่ไม่เกิน ๒ ปี และให้นําเสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่อนุญาต เนื่องจากการขออนุญาตไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด หรือเมื่อตรวจสอบสถานประกอบการแล้วไม่ได้มีการประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุเหตุที่ไม่อนุญาตนั้นไว้โดยชัดเจน และทําเคร่ืองหมาย/ในช่องเห็นควร
ไม่อนุญาต และลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี และส่งเรื่องให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตต่อไป   
 

 การกําหนดระยะเวลาการอนุญาต 
 ระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตทํางานไม่เกินระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองการจ้าง หรือ
สัญญาจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ ปี   
 

 คําสั่งนายทะเบียน 
 (๑) กรณีอนุญาต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและตรงตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้นายทะเบียนทําเครื่องหมาย/ในช่องอนุญาต ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปีที่มีคําสั่ง ในข้อ ๓ ของ
ส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (๒) กรณีไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนทําเครื่องหมาย/ในช่องไม่อนุญาต ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี  
ที่มีคําสั่งไม่อนุญาต และแจ้งการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นทราบเป็นหนังสือ โดยระบุเหตุที่ไม่ให้    
การอนุญาตนั้นไว้โดยชัดเจน ซึ่งเหตุผลการไม่อนุญาตนั้นต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
ข้อกฎหมายที่อ้างอิง รวมทั้งข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ คนต่างด้าวนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง 
 

 การเขียนหรือพิมพใบอนุญาต 
 เขียนหรือพิมพ์รายการลงในหน้า ๔ ของใบอนุญาตทํางาน โดยระบุลําดับที่ ต่ออายุถึงวันที่ โดย
ระบุให้ตรงตามคําขอ แบบ ตท. ๗ ข้อ ๓.๒ ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน นับแต่วันที่ จนถึงวันที่ และ
ระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตทํางานไม่เกิน ๒ ปี ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว และ
เสนอให้นายทะเบียนลงนามในรายการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน   
 

 การแจงผลการพิจารณา 
 (๑) กรณีอนุญาต ให้คนต่างด้าวหรือผู้รับมอบอํานาจมารับใบอนุญาตทํางานตามกําหนดนัด โดย
ให้แสดงบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ

    
 

หน้า 
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เอกสารที่ทางราชการออกให้ และลงลายมือชื่อในใบอนุญาตทํางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวตามกําหนดระยะเวลาที่ขออนุญาต และออกใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐาน 
 (๒) กรณีไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจมารับหนังสือการไม่อนุญาต โดย
ให้ลงลายมือชื่อ และวันเดือน ปีที่รับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีคนต่างด้าวใช้สิทธิอุทธรณ์  
 

 การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
 ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๔) 
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   หน้า 
ค่าธรรมเน

 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
- ลงทะเบียนรับคําขอ 
- บันทึกข้อมลูเบื้องต้น 
- ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 

 

ยื่นคําขอรบัใบอนุญาตทํางาน ตท.๗ 
พร้อมเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนการตอ่อายุขอใบอนุญาต 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 
เสนอความเห็นนายทะเบียน 

ลงนามอนุมัต ิ

 

คําสั่งนายทะเบียน 

ลงรายการตอ่อายุใน
ใบอนุญาตทาํงาน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

รับ 

ไม่รับ 

อนุญาต 

ไม่อน

ค่าธรรมเนียมยื่นคําขอ ๑๐๐ บาท 

 

ฝ่ายควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  
และสํานักจัดหางานเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ 

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน  
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาต
ทํางานหมดอายุ 

สถานที่ยื่นคํา

  ๒๒ 
ตรวจสอบสถานประกอบการกรณีมีข้อสงสัย 
ทั้งนี้ ต้องคาํนงึถึงระยะเวลาการให้บริการตาม  
 

 

ียมตามระยะเวลาอนุญาต 

แจ้งผู้ยื่นคําขอ ุญาต 

คู่มือสําหรับประชาชนด้วย 

 



 
 
 
๓.๓ การยื่นขอรบัใบแทนใบอนุญาตทํางาน 
 ในกรณีที่ใบอนุญาตทํางานเสียหายหรือสูญหาย และผูรับใบอนุญาตทํางานประสงคจะ
ขอใบแทนใบอนุญาตทํางาน ผูรับใบอนุญาตนั้นจะตองยื่นคําขอตามแบบ ตท.๗ พรอมดวย
หลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้   

๑) คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา ๑๓  (แบบ ตท.๗)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
๒) ใบอนุญาตทํางานที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตํารวจ ในกรณีที่

ใบอนุญาตทํางานสูญหาย  จํานวน  ๑ ชุด 
๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  ขนาด ๓X๔ เซนติเมตร  ถ่ายไม่

เกิน ๖ เดือน  จํานวน ๓ รูป 
๔) หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาบัตร

ประชาชนของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง) 
 (รายละเอียดตามภาคผนวก ๕) 

 

แนวทางการพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน 
 

 การรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานตามแบบ ตท.๗ 
 (๑)  ตรวจสอบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตามแบบ ตท.๗ และเอกสารประกอบ เมื่อ
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ทําเคร่ืองหมาย / ในช่องเอกสารหลักฐานครบถ้วน และลงชื่อพร้อม
วัน เดือน ปี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารตามข้อ ๑ ของส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (๒)  กรณีตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ทําเครื่องหมาย / 
ในช่องเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และให้ส่งเรื่องคืนผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าขาดเอกสาร
หลักฐานใด   
 หากผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันจะยื่นคําขอ ให้เจ้าหน้าที่กําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไข 
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่คืนคําขอแก่ผู้
ย่ืนคําขอ 
 (๓)  กรอกรายการรับคําขอลงบนมุมด้านขวาในหน้าแรกของแบบคําขอ และลงรายละเอียดใน
สมุดทะเบียนรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตท.๗  พร้อมทั้งส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บ
ค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท พร้อมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  
 (๔) เมื่อผู้ย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอเรียบร้อยแล้ว ให้ออกใบนัดรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กรมการจัดหางานกําหนดให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน โดยกําหนดระยะเวลานัดรับใบอนุญาต
ภายใน ๒ วัน 
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 เมื่อดําเนินการรับคําขอเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นก่อน
นําส่งพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

 การลงทะเบียนใบอนุญาตทํางานในระบบฐานขอมูล 
 บันทึกข้อมูลตามแบบ ตท.๗ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามคู่มือการใช้โปรแกรม 
 

 การพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน 
 (๑) ตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดตามแบบคําขอ ตท.๗ โดยเฉพาะข้อมูลของคนต่างด้าว
และเอกสารหลักฐานให้ความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง 
 (๔) เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องให้พนักเจ้าหน้าที่บันทึกความเห็นและทําเครื่องหมาย/     
ในช่องเห็นควรอนุญาต และลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ในข้อ ๒ หน้า ๗ เพื่อเสนอนายทะเบียนเพื่อ
พิจารณาอนุญาตต่อไป 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่อนุญาต เนื่องจากการขออนุญาตไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด หรือเมื่อตรวจสอบสถานประกอบการแล้วไม่ได้มีการประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุเหตุที่ไม่อนุญาตนั้นไว้โดยชัดเจน และทําเคร่ืองหมาย/ในช่องเห็นควร
ไม่อนุญาต และลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี และส่งเรื่องให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตต่อไป   
 

 การกําหนดระยะเวลาการอนุญาต 
 อนุญาตเท่ากับระยะเวลาตามใบอนุญาตทํางานฉบับเดิมที่สูญหายหรือเสียหาย 
 

 คําสั่งนายทะเบียน 
 (๑) กรณีอนุญาต เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนทําเครื่องหมาย/
ในช่องอนุญาต ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปีที่มีคําสั่ง ในข้อ ๓ หน้า ๗ ของส่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (๒) กรณีไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนทําเครื่องหมาย/ในช่องไม่อนุญาต ลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี  
ที่มีคําสั่งไม่อนุญาต และแจ้งการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นทราบเป็นหนังสือ โดยระบุเหตุที่ไม่ให้    
การอนุญาตนั้นไว้โดยชัดเจน ซึ่งเหตุผลการไม่อนุญาตนั้นต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
ข้อกฎหมายที่อ้างอิง รวมทั้งข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ คนต่างด้าวนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง 
 

 การเขียนหรือพิมพใบอนุญาต 
 (๑) ให้ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตทํางานของเดิมที่เสียหาย หรือสําเนาใบอนุญาตทํางานที่ผู้
ย่ืนคําขอแนบมาในกรณีที่ใบอนุญาตทํางานสูญหาย และจากทะเบียนใบอนุญาตทํางานในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์คัดลอกข้อมูลต่าง ๆ เขียนหรือพิมพ์ลงในใบอนุญาตทํางานใหม่ (ใบแทน) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตทํางานเดิม ให้นํารายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นข้อมูลปัจจุบันคัดลอกลงในใบแทนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะในส่วนของ
ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และตําแหน่งของผู้มีอํานาจลงนามอนุญาตเดิมทุกกรณีให้คัดลอกโดยการพิมพ์หรือ
เขียนตัวบรรจง ชื่อ – สกุล (ไม่ต้องมีสรรพนามนําหน้า) แทนลายมือชื่อ  

    
 

หน้า 
๒๔  



 
 
 (๒) ประทับตรา “ใบแทนใบอนุญาตทํางาน” (สีแดง) ในหน้า ๒ ตรงกลางด้านล่างของใบอนุญาต
ทํางานใหม่ (ใบแทน) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตฉบับเดิมให้ประทับตรา                
“มีการเปลี่ยนแปลง” (สีแดง) ไว้ที่มุมล่างด้านขวาในใบแทนในหน้า ๒  
 (๓) ให้ลงเลขที่ใบแทนใบอนุญาตทํางาน โดยประทับตรา ดังนี้ 
    ออกใบแทนเลขที่..................................../..................................... 
    เมื่อวันที่......................................................................................... 
     (ลงชื่อ).............................................................................. 
        นายทะเบียน 
       .................../................./............... 
ในใบอนุญาตทํางานใหม่ (ใบแทน) หน้า ๒๔ หรือหน้าที่ว่าง และในทะเบียนใบแทนใบอนุญาตทํางานใน
ฐานข้อมูล โดยการกําหนดเลขที่ใบแทนใบอนุญาตทํางาน และวันเดือนปี ต้องให้เรียงลําดับจากเลข
ทะเบียนใบแทนใบอนุญาตทํางาน และวันเดือนปีของรายก่อน  
 (๔) นําแบบคําขอ ตท.๗ พร้อมเอกสารประกอบคําขอ และใบแทนใบอนุญาตทํางานที่ติดรูปถ่ายของ
ผู้ขอตรงช่องสําหรับติดรูปถ่ายในใบอนุญาตทํางาน หน้า ๒ ประทับตราครุฑที่มีคําว่ากรมการจัดหางาน ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่ให้ถูกใบหน้า เสนอนายทะเบียนพิจารณาลงนาม  
 

 การจายใบแทนใบอนุญาตทํางาน 
 ให้คนต่างด้าวมารับใบแทนใบอนุญาตทํางานตามกําหนดนัดด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อผู้ถือ
ใบอนุญาตทํางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
 

 การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
 ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

หน้า 
๒๕  



 
 

    
 

หน้า 
๒๖  

 
 
 

---- 

จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบแทน  

 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
- ลงทะเบียนรับคําขอ 
- บันทึกข้อมลูเบื้องต้น 
- ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 

ขั้นตอนการขอรับใบแทน 
 

ยื่นคําขอรบัใบแทนใบอนุญาตทํางาน 
ตท.๗ พร้อมเอกสารต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 
เสนอความเห็นนายทะเบียน 

ลงนามอนุมัต ิ

 

คําสั่งนายทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคําขอ 

ออกใบแทน
ใบอนุญาตทาํงาน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

รับ 

ไม่รับ 

อนุญาต 

ไม่อนุญาต 

ค่าธรรมเนียมยื่นคําขอ ๑๐๐ บาท 

 

ฝ่ายควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  
และสํานักจัดหางานเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ 

สถานที่ยื่นคํา

ขั้นตอนการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน  
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๒๗ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 
 
 
 

การกําหนดเลขประจําตัวบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๒๘ 
 

      ภาคผนวก 

 
กําหนดเลขประจําตัวบคุคลของชนกลุ่มนอ้ยแต่ละกลุ่ม 

 
ลําดับที่ ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม สถานภาพ หมายเลขประจําตัว 

1 บุคคลบนพื้นทีสู่ง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-50000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติตามระเบียบฯ 2543 8-0000-84000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7ทวิ 8-0000-76000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 
2 อดีตทหารจีนคณะชาติ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-51000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-87000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 
3 จีนฮ่ออพยพพลเรือน ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-52000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-86000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 
4 จีนฮ่ออิสระ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-53000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ  8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-77000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 
5 ผู้พลัดถิ่นสญัชาติพม่า ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-54000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ  8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-78000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 
6 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-55000-00-0 
 (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) ได้สัญชาติไทย  ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ
7 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-56000-00-0 
 (อยู่กับนายจ้าง) ได้สัญชาติไทย ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ 
8 ญวนอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-57000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-88000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 
9 ลาวอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-58000-00-0 
  ได้สัญชาติไทย ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ 

 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๒๙ 
 

      ภาคผนวก 

 
ลําดับที่ ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม สถานภาพ หมายเลขประจําตัว 

10 เนปาลอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-59000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติตามระเบียบฯ 2543 8-0000-84000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-79000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

11 อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-60000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-82000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

12 ไทยลื้อ ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-61000-00-0 
  ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-85000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

13 กลุ่มตองเหลือง ยังไม่ได้สัญชาติไทย  6-0000-62000-00-0 
  ได้สัญชาติตามระเบียบฯ 2543 8-0000-84000-00-0 

14 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-63000-00-0 
 จังหวัดเกาะกงกัมพูชา ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
 (ให้สัญชาติโดยการแปลงชาต)ิ ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-88000-00-0 
  ได้ไทยโดยการแปลงชาต ิ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

15 ผู้หลบหนีเชื้อสายไทยจาก ยังไม่ได้สัญชาติไทย  
 

6-0000-64000-00-0 

 จังหวัดเกาะกงกัมพูชา ได้สัญชาติไทย  ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ
16 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-65000-00-0 
  ได้สัญชาติไทย  ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ

17 ผู้พลัดถิ่นสญัชาติพม่า ยังไม่ได้สัญชาติไทย  6-0000-66000-00-0 
 เชื้อสายไทย ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ  8-0000-00000-00-0 
 (ให้สัญชาติโดยการแปลงชาต)ิ ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาต ิ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

18 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสาย ยังไม่ได้สัญชาติไทย  6-0000-67000-00-0 
 ไทย เข้ามาหลัง 9 มี.ค. 2519 ได้สัญชาติไทย  ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ

19 ม้งถํ้ากระบอก ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-68000-00-0 
  ได้สัญชาติไทย ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ 

 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๓๐ 
 

      ภาคผนวก 

ลําดับที่ ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม สถานภาพ หมายเลขประจําตัว 
20 ชุมชนบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-71000-00-0 
 (ชาวเขา 9 เผ่า) ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติตามระเบียบฯ 2543 8-0000-84000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-79000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

21 ชุมชนบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-72000-00-0 
 (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า) ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-00000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ 8-0000-76000-00-0 
  ได้สัญชาติไทยตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 103,102 5-0000-00000-00-0 

22 ลาวภูเขา ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-0000-00000-00-0 
 (ให้สัญชาติโดยการแปลงชาต)ิ ต่างด้าวมีใบสําคัญประจําตัวฯ 8-0000-81000-00-0 
  ได้ไทยโดยการแปลงชาต ิ 8-0000-81000-00-0 

23 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ยังไม่ได้สัญชาติไทย  6-0000-73000-00-0 
 (จัดทําเฉพาะ ปี 2541 เท่านั้น) ได้สัญชาติไทย ยังไม่มีนโยบายให้สญัชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๓๑ 
 

      ภาคผนวก 

รายละเอียดบุคคลที่กรมการปกครองได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว 
๑. บุคคลบนพื้นที่สูง  คือ กลุ่มคนซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้แก่ ชาวไทยภูเขา คนไทย หรือ ชนกลุ่ม

น้อยกลุ่มอ่ืนๆ เช่น พม่า จีน ลาว ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ที่ไม่ได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวอ่ืนเป็น
การเฉพาะแต่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๓๓ ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงโดยถือเอาความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือพื้นที่ที่มี
ความสูงกว่าระดับนํ้าทะเล ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ในจังหวัดต่างๆ รวม ๒๐ จังหวัด คือ กาญจนบุรี กําแพงเพชร 
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ราชบุรี เลย ลําปาง ลําพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทัยธานี ผู้ที่ถือบัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นที่สูงจะ
ประกอบด้วยชาวไทยภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความหมายชาวเขาเราแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ขาวเขา
ด้ังเดิมที่เป็นคนไทยติดแผ่นดินเราเรียกว่าชาวไทยภูเขา และชาวเขาที่ไม่ใช่เป็นชาวเขาในประเทศแต่อพยพ
มาจากประเทศข้างเคียงเช่น พม่า ลาว จีน 

๒. อดีตทหารจีนคณะชาติ  คือ คนจีนที่เป็นทหารของกองพล ๙๓ ประเทศจีน ในสมัยที่ประเทศจีนมีการต่อสู้
กันทางด้านการเมืองระหว่างเจียงไคเช็กกับเหมาเจอตุง เมื่อเหมาเจอตุงมีชัยชนะทหารในกองพล ๙๓ ที่มา
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเดินทางกลับไปเกาะไต้หวันกับเจียงไคเช็กไม่ทันจึงหลบหนีเข้ามาในประเทศ
พม่า และเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗ โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

๓. จีนฮ่ออพยพพลเรือน  คือ คนจีนที่เป็นครอบครัวของอดีตทหารจีนคณะชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย
ต้ังแต่ปี ๒๔๙๓-๒๕๐๔ และไม่มีโอกาสกลับประเทศเดิมเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

๔. จีนฮ่ออิสระ  คือ กลุ่มคนจีนที่อ้างว่าเป็นญาติกับอดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ พลเรือน ที่หลบหนี
เข้ามาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๓๑ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอน 
และพะเยา 

๕. ผู้พลัดถ่ินสัญชาติพม่า  คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าที่หลบหนีจากการปราบปรามชนกลุ่มน้อย
ของทหารพม่าประกอบกับภาวะเศรษฐกิจกําลังฝืดเคือง ประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้
เดินทางหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๗ โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งหลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทย
มีประกาศลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ห้ามบุคคลจากประเทศพม่าเดินทางเข้ามาอีก 

๖. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มีถ่ินที่อยู่ถาวร)  คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าที่หลบหนีจากการ
ปราบปรามชนกลุ่มน้อยของทหารพม่าประกอบกับภาวะเศรษฐกิจกําลังฝืดเคือง ประเทศพม่ามีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง บุคคลเหล่านี้เดินทางหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่ ๙ มีนาคม๒๕๑๙ 
โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร และ
ระนอง 

๗. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มาใช้แรงงาน)  คือ กลุ่มคนที่หลบหนีเข้ามาเพื่อทํางานโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้
ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรแน่นอนโดยอาศัยอยู่กับนายจ้างอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน 
ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ให้
จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวเพื่อผ่อนผันการทํางานและประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผ่อนผันให้อยู่ช่ัวคราวโดยไม่กําหนดระยะเวลาเช่นเดียวกัน 
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๘. เวียดนาม  คือ คนเวียดนามที่หลบหนีจากการปราบปรามของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๘๙ โดย
หลบหนีจากเวียดนาม และลาวเข้ามาสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ นครพนม 
มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี ยโสธร สกลนคร อํานาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลําภู สระแก้ว
ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง 

๙. ลาวอพยพ  คือ เป็นคนลาวแท้ๆ ที่มีพ่ีน้องเป็นคนไทย หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากภัยสงคราม
และมาหางานทําได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามนโยบายของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และการขอความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๒/๓๐๙๔ ลงวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๓ 

๑๐.เนปาลอพยพ  คือ กลุ่มคนเนปาลที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นได้บุกยึดประเทศพม่าและเกณฑ์คนพม่าและคนเนปาลให้ขนสัมภาระเพื่อ
สร้างทางรถไฟเข้ามาในประเทศไทย เมื่อสงครามสงบกลุ่มคนเนปาลตกค้างอยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยอยู่ที่
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๑๑.ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา)  คือ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ มลายาเก่าที่อาศัย
อยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา ได้เข้ามอบตัวต่อ
ทางราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๑๒.ไทยลื้อ  คือ คนเชื้อสายไทยที่อยู่ในแคว้นสิบสองจุไทย/สิบสองปันนา มณฑลยูนานประเทศจีนเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยเมื่อประมาณ ๓๐๐ ปีมาแล้ว เดิมกลุ่มไทยลื้อได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติไว้
กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มอ่ืน จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แยกกลุ่มไทยลื้อออกจากทะเบียนประวัติอ่ืนๆ มา
จัดทําทะเบียนประวัติไทยลื้อโดยเฉพาะ 

๑๓.กลุ่มตองเหลือง  คือ กลุ่มคนซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้แก่ ชาวไทยภูเขา ซึ่งได้จัดทําทะเบียน
ประวัติแยกมาจากบุคคลบนพื้นที่สูง 

๑๔.ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา  บุคคลกลุ่มนี้ คือคนไทย ซึ่งเดิมจังหวัดเกาะกง(จังหวัด
ประจัญคีรีเขต) เป็นดินแดนของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดินแดนส่วนนี้ตกเป็นของประเทศฝรั่งเศส 
และต่อมาเป็นของประเทศกัมพูชาเมื่อประเทศกัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่ในดินแดนนี้ไม่
ยอมกลับมาอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากเสียดายทรัพย์สินบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ประเทศ
กัมพูชาเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการปราบปรามประชาชนที่อยู่ในประเทศคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ เกาะกง จึง
อพยพมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดตราด โดยทางราชการกําหนดให้เอาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ เป็นวัน
สุดท้ายที่จะรับผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา เข้ามาอยู่ในประเทศไทย 

๑๕.ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาหลังวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๒๐)  มีลักษณะการ
อพยพเข้ามาเช่นเดียวกับผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา แต่เดินทางเข้ามาหลังวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๔/๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๐ 

๑๖.ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา  เป็นคนกัมพูชาแท้ๆ หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากภัยสงคราม
และมาหางานทําได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย หนังสือ 
ที่ มท ๐๒๐๔/๘๑๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๐ 

๑๗.ผู้ผลัดถ่ินสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙  ได้แก่กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
เขตแดนของประเทศไทยติดกับประเทศพม่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการแบ่งเขตแดนกันระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอังกฤษ ดินแดนเหล่านั้นตกเป็นของประเทศอังกฤษ และเมื่อพม่าซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
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ได้รับเอกราชดินแดนเหล่านี้จึงตกเป็นของประเทศพม่า คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวเสียดายทรัพย์สิน
บ้านเรือนจึงไม่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้าไปทํามาหากินใน
ประเทศพม่า ต่อมาประเทศพม่ามีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยและเศรษฐกิจของประเทศพม่าไม่ดี กลุ่มคน
ไทยเหล่านี้จึงอพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยอาศัยอยู่ใน ๔ จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และ
ตาก โดยถือเอาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ เป็นวันสุดท้ายของการรับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทย 

๑๘.ผู้พลัดถ่ินสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙  ได้แก่กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
เขตแดนของประเทศไทยติดกับประเทศพม่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการแบ่งเขตแดนกันระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอังกฤษ ดินแดนเหล่านั้นตกเป็นของประเทศอังกฤษ และเมื่อพม่าซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ได้รับเอกราชดินแดนเหล่านี้จึงตกเป็นของประเทศพม่า คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวเสียดายทรัพย์สิน
บ้านเรือนจึงไม่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้าไปทํามาหากินใน
ประเทศพม่า ต่อมาประเทศพม่ามีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยและเศรษฐกิจของประเทศพม่าไม่ดี กลุ่มคน
ไทยเหล่านี้จึงอพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยอาศัยอยู่ใน ๔ จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และ
ตาก โดยถือเอาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ เป็นวันสุดท้ายของการรับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทย 

๑๙.ม้งถํ้ากระบอก  เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายที่จะทําการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติแต่ไม่มีการจัดทําบัตรประจําตัว ซึ่งบุคคลเหล่านี้อพยพไปใน
ประเทศที่สามเกือบหมดแล้วยังคงเหลือที่ไม่สามารถไปประเทศที่สามได้และได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของบุคคล
บนพื้นที่สูงอาศัยอยู่ ใน ๒๐ จังหวัด 

๒๐.ชุมชนบนพื้นที่สูง (ชาวเขา ๙ เผ่า)  คือ กลุ่มคนซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้แก่ชาวไทยภูเขา ทีต่ก
สํารวจจากการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง โดยจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรสํารวจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

๒๑.ชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา)  คือ กลุ่มคนซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้แก่ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม
อ่ืนๆ เช่น พม่า จีน ลาว ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ที่ตกสํารวจจากการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง โดย
จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรสํารวจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
ควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ และวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

๒๒.ชาวมอร์แกน เป็นบุคคลที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํารวจใน
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้อาศัยอยู่นานแต่ตกสํารวจ 
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ภาคผนวก ๒ 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามา 

อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
เพื่อรอการส่งกลับและกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง การอนญุาตใหค้นตา่งด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว 
เพื่อรอการส่งกลับและกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม 

 
โดยท่ีคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ ได้มีมติให้ความคุ้มครองดูแลกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะ     

ทางทะเบียนที่ได้รับการสํารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลซึ่งได้สํารวจและ
จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้
พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง 
กัมพูชา (เข้ามาหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ลาวอพยพ และผู้หลบหนีเข้า
เมืองจากพม่า โดยให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ และอนุญาตให้
ออกนอกเขตที่อยู่อาศัยเพื่อไปทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติขอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวบางจําพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการ
ส่งกลับตามประกาศนี้ 

(๑) คนต่างด้าวที่ได้รับการสํารวจเพื่อจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) คนต่างด้าวที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

(๓) คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ที่มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และได้รับการจัดทําทะเบียน
ประวัติและบัตรประจําตัว ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (ข) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชาที่เข้ามาหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 (ค) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา 
 (ง) ลาวอพยพ 
 (จ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า 

คนต่างด้าวตาม (๓) หมายความรวมถึง ผู้ที่ได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว     
ชนกลุ่มน้อยเดิม และผู้ที่ได้รับการจัดทําบัตรประจําตัวให้ใหม่ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทํา
บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ข้อ ๒ บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการใดๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้ 
ข้อ ๓ เขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว หมายถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ อันเป็นพื้นที่     

ที่ได้ดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามข้อ ๑ 
ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมตามข้อ ๓ และให้มีการรายงานตัวเพื่อการควบคุมตรวจสอบตาม   

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
เมื่อมีเหตุจําเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นพยาน

ศาลได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนมีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุ
จําเป็นอย่างอื่นคนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้โดยย่ืนคําขอออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้ต่อผู้มีอํานาจ 
เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วนและไม่อาจรอการขออนุญาตได้ให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้ แต่ละ
ต้องแจ้งให้ผู้มีอํานาจทราบโดยด่วนคนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อไปทํางานให้ย่ืนคําขอต่อผู้มี
อํานาจการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลําเนาจากเขตพื้นที่ควบคุมหนึ่งไปอีกเขตพื้นที่ควบคุมหนึ่งให้กระทําได้
เฉพาะกรณีต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามนโยบายที่ทางราชการกําหนด 

ข้อ ๕ คนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือระหว่างจังหวัด 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่จังหวัด 
(๓) นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่อําเภอ 

หรือกิ่งอําเภอ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางท้ายประกาศ 

ข้อ ๖ ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายใน 
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระทําโดยประมาทหรือความ 
ผิดลหุโทษ หรือ 

(๒) คนต่างด้าวตามข้อ ๑ (๑) มิได้ผ่านกระบวนการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียนตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียน สําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง 
ทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามแนวทางที่กําหนด 

(๓) เดินทางไปนอกราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนดเมื่อการอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายให้คนต่างด้าวผู้นั้นส่งคืน
หลักฐานแสดงตน หรือหนังสืออนุญาตต่อผู้มีอํานาจในเขตท้องที่คนต่างด้าวผู้นั้นได้จัดทําทะเบียนหรือได้รับ
อนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมและให้ผู้มีอํานาจแจ้งนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นมีภูมิลําเนา
เพื่อจําหน่ายช่ือออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ให้ระยะเวลาในการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามข้อ ๑ อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเป็นอัน 
สิ้นสุดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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      ภาคผนวก 

 
 
ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีที่หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยรายงานว่าคนต่างด้าวดังกล่าวมี
พฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อ
สังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร 

(๒) ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมโดยไม่มีรับอนุญาตตามแนวทางท้ายประกาศ 
(๓) ไม่มารายงานตัวตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ 
 

ทั้งที่ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

       
  (นายชวรัตน ์ชาญวรีกลู) 

                                 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๓๘ 
 

      ภาคผนวก 

แนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นทีค่วบคุมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนญุาตใหค้นตา่งด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ 

และกําหนดเขตพื้นทีค่วบคุม 
ลงวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
การออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้ 

ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การยื่นคําขอ 

(๑) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปแจ้งความจํานงโดยยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ 
ที่ได้รับมอบหมาย ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

(๒) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน 
 (ก) กรณีออกนอกเขตจังหวัดให้ไปแจ้งความจํานงโดยยื่นคําขอต่อนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็น 
หัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ทําการปกครองอําเภอหรือกิ่งอําเภอแล้วแต่กรณี และให้ 
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 (ข) กรณีออกนอกเขตอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ให้ไปแจ้งความจํานงต่อนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ทําการปกครองอําเภอหรือกิ่งอําเภอแล้วแต่กรณีใน
การย่ืนคําขอต้องมายื่นก่อนวันที่ต้องการจะขออนุญาตออกนอกพื้นที่อย่างน้อย ๓ วัน ทําการในวัน เวลา
ราชการ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเพื่อใช้ประกอบการอนุญาต 
 ๒. การอนุญาตให้ออกนอกเขต 
  (๑) กรณีเมื่อมีเหตุจําเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็น 
พยานศาล ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการรักษาพยาบาล 
หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น จะอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 
 กรณีขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเกิน ๑๕ วัน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่ จังหวัด
นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่อําเภอ ก่ิงอําเภอ
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ส่วนในกรณีการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์ที่
ทําการรักษา 

(๒) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อไปทํางาน ระยะเวลาในการอนุญาต ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้
ทํางานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นสําคัญ 

(๓) การอนุญาตออกนอกเขตควบคุมนอกเหนือ (๑) (๒) ให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเป็น 
รายๆ ไป 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๓๙ 
 

      ภาคผนวก 

 
๓. การรายงานตัว 

(๑) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเกินเจ็ดวัน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ ภายในสี่สิบแปด
ช่ัวโมงนับต้ังแต่วันที่เดินทางไปถึง 
  (ก) กรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้แจ้งผู้
บัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบ 

(ข) จังหวัดอ่ืนให้รายงานตัวต่อนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายและให้แจ้งหัวหน้าสถานีตํารวจท้องที่ทราบ 

(๒) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเกินหกเดือนให้รายงานต่อตัวผู้มีอํานาจตาม (๑) ทุก
หกเดือน 

(๓) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมให้กลับไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจที่ออกหนังสือ
อนุญาตภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 

๔. เงื่อนไขการอนุญาต 
คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ออกนอกเขตพื้นที่

ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความผิดตามมาตรา ๘๑ หรือ มาตรา ๘๒ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อได้ดําเนินการตามกฎหมายแล้วส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอที่คนต่างด้าวคนนั้นมีภูมิลําเนาทราบเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๐ 
 

      ภาคผนวก 

คําขออนุญาตออกนอกเขตพื้นทีค่วบคุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนญุาตใหค้นตา่งด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับ 

และกําหนดพืน้ที่ควบคุม ลงวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 เขียนที่..................................................... 
 วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...................................... 
 
เรียน..................................................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................ช่ือสกุล.............................................................. 
อายุ.................ปี บัตรประจําตัวเลขที่........................................................ออกให้ ณ............................................. 
เมื่อ........................วันหมดอายุ............................อยู่บ้านเลขที.่..............................ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด/กรุงเทพฯ..........................................ได้แนบหลักฐานประกอบดังนี้ 
 ๑. สําเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัว 
 ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
 ๓. หลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี 
ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตอําเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว เพื่อไป................. 
..........................................................................................มีกําหนด......................วัน ต้ังแต่วันที่........................... 
เดือน......................................พ.ศ.......................ถึงวันที่.............เดือน...................................พ.ศ......................... 
โดยพักอาศัยอยู่ที่.................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามประกาศ 
เกี่ยวกับการขออนุญาตฯ อย่างเคร่งครัด 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
  (ลงชื่อ) ......................................................... 
 (.......................................................) 
 ผู้ขออนุญาต 
............................................................................................................................................................................... 

ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
อนุญาต 
ควรส่งเรื่องไปยังจังหวัด/กระทรวงมหาดไทย 
อ่ืนๆ................................................................................................................... 

 
 
 (ลงชื่อ) ..................................................... 
 (....................................................) 
 วันที่.........เดือน...........................พ.ศ................... 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๑ 
 

      ภาคผนวก 

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
................................................................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................................... 
 
 
 (ลงชื่อ) .............................................ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 (.........................................) 
 วันที่................เดือน..........................พ.ศ.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๒ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

หนังสืออนุญาต 
ให้คนต่างดา้วบางจําพวกที่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเปน็การชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาํพวกเขา้มาอยู่ในอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลบั และกําหนดพื้นทีค่วบคุม ลงวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
ออกนอกเขตอาํเภอ/ก่ิงอําเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

ที่............../.............. 
 
 วันที่...............เดือน............................พ.ศ........................ 

อนญุาตให้...........................................อายุ................ปี สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................... 
หมายเลขประจําตัว..............................................อยู่บ้าน.........................บ้านเลขที่.........................หมู่ที่............... 
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด/กรุงเทพฯ...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.........................................ซึ่งมีหลักฐาน ดังนี้ 

( ) สําเนาทะเบียนประวัติ ( ) สําเนาบัตรประจําตัว 
( ) ใบตอบรับการสํารวจเพื่อจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ ๘๙/๑) 
( ) หลักฐานอื่นๆ (ระบุ).................................... 

๑) กรณีการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเมื่อมีเหตุจําเป็น 
เดินทางออกนอกเขตอําเภอ/ก่ิงอําเภอ.................................จังหวัด/กรุงเทพฯ............................................. 

เป็นการชั่วคราว ไปยัง........................................................เพื่อ................................................................................ 
ต้ังแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...................ถึงวันที่.............เดือน..........................พ.ศ................... 
รวมระยะเวลา..........วัน.............เดือน...............................พ.ศ.....................โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่..............ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด/กรุงเทพ.............................. 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ............................................... 
๒) กรณีการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อไปทํางาน 

เดินทางออกนอกเขตอําเภอ/ก่ิงอําเภอ.................................จังหวัด/กรุงเทพฯ.............................................. 
เป็นการชั่วคราว เพื่อไปทํางาน ณ...................................................... (ช่ือสถานที่ทํางาน) ต้ังอยู่เลขที่................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด/กรุงเทพฯ........................................ 
หมายเหตุโทรศัพท์ติดต่อ........................................ต้ังแต่วันที่.......................เดือน.........................พ.ศ...................... 
ถึงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ.....................รวมระยะเวลา.................วัน...............เดือน................ปี 
โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด/กรุงเทพฯ..............................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................................ 
 
 
 

 
ติดรูป 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๓ 
 

      ภาคผนวก 

โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายหนังสือนี้อย่างเคร่งครัด 
 ออกให้ ณ วันที่..............เดือน..................พ.ศ....................... 
 
  (ลงชื่อ)........................................................(ผู้อนุญาต) 
 (.......................................................) 
 ตําแหน่ง........................................................ 
ลงชื่อ...........................................     (ประทับตราประจําตําแหน่ง) 
 (ผู้ได้รับอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา 
หน่วยงาน..........................................โทร./โทรสาร.................................................... 
 
 เงื่อนไข 
  (๑) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเกินเจ็ดวัน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ ภายในสี่สิบแปด
ช่ัวโมงนับ ต้ังแต่วันที่เดินทางไปถึง 
  (ก) กรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวต่ออธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้แจ้ง   
ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทราบ 
 (ข) จังหวัดอ่ืนให้รายงานตัวต่อนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและให้แจ้งหัวหน้าสถานีตํารวจท้องที่ทราบ 
 (๒) กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเกินหกเดือน ให้รายงานตัวต่อผู้มีอํานาจตาม        
(๑) ทุกหกเดือน 
 (๓) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมให้กลับไปรายงานตัวต่อผู้มีอํานาจที่ออกหนังสือ
อนุญาต ภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
 (๔) คนต่างด้าวที่ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ออกนอกเขตพื้นที่
ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความผิดตามมาตรา ๘๑ หรือ มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๔ 
 

      ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  
เรื่อง กําหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่ง

พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑  
ทําได้ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๕ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม 
เรื่อง  กําหนดงานทีใ่ห้คนต่างด้าวตามมาตรา  ๑๒ 

แห่งพระราชบญัญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ทําได ้
-------------------------- 

  
                        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กําหนดให้งาน 
ต่อไปนี้ เป็นงานที่ให้คนต่างด้าวทําได้ 
                          ๑.  งานชา่งซ่อมจักรยาน 
                          ๒.  งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ 
                          ๓   งานช่างประกอบและซ่อมตัวถังรถ 
                          ๔.  งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสียรถ 
                          ๕.  งานช่างบัดกรีโลหะแผ่นด้วยมอื 
                          ๖.  งานช่างไม้เครื่องเรือน 
                          ๗.  งานช่างไม้ก่อสร้างอาคาร 
                          ๘.  งานเลื่อยไม้ในโรงงานแปรรูปไม้ 
                          ๙.  งานช่างปูน 
                        ๑๐.  งานช่างทาสี 
                        ๑๑.  งานช่างประกอบและซ่อมประตหูน้าต่าง 
                        ๑๒.  งานช่างติดต้ังมุ้งลวด 
                        ๑๓.  งานช่างย้อมผ้า 
                        ๑๔.  งานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ยกเว้น การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
                        ๑๕.  งานซักรีดเสื้อผ้า 
                        ๑๖.  งานทําสวนผักและผลไม ้
                        ๑๗.  งานเลี้ยงสัตว์ ยกเว้น งานเลี้ยงไหม 
                        ๑๘.  งานขายปลีกสินค้าที่มิใช่เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ ์เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทร 
ทศัน์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพยนต์ อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง 
เครื่องอะไหล่ 
                        ๑๙.  งานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
                        ๒๐.  งานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม 
                        ๒๑.  งานช่างประกอบและซ่อมรองเท้า 
                        ๒๒.  งานช่างซ่อมนาฬิกา ปากกา และแว่นตา 
                        ๒๓.  งานช่างลับมีด และของมีคมอ่ืน ๆ 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๖ 
 

      ภาคผนวก 

                        ๒๔.  งานช่างทํากรอบรูป 
                        ๒๕.  งานช่างเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องโลหะมีค่าอ่ืน ๆ 
                        ๒๖.  งานช่างทอถักไหมพรมและทอผ้าด้วยมือ ยกเว้น งานทอผ้าไหมและงาน 
ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นไหม 
                        ๒๗.  งานกรรมกร 
                        ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
กําหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
๒๕๒๑  ทําได้ ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  
                                                              ประกาศ ณ วันที ่ ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                                                                               ประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๗ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๘ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 

   กฎกระทรวง 
กําหนดคา่ธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนยีมการทํางานของคนต่างดา้ว 

  พ.ศ. ๒๕๕๘  
-------------------------- 

 
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญั ติการทํางาน                   
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการทํางานและการจ้างคนต่างด้าว 
พ.ศ.๒๕๕๒  
  ข้อ ๓  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับอาชีพรับจ้างทํางาน    
ในบ้านและอาชีพกรรมกร ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ใบอนุญาต 
  (ก)  ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ ๒๒๕  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือน  
   แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๔๕๐  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือน  
   แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๙๐๐  บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม  
   สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)  
 (๒)  การต่ออายุใบอนุญาต 
  (ก)  การต่ออายุใบอนุญาตไม่เกินสามเดือน ครั้งละ ๒๒๕  บาท 
  (ข)  การต่ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน  
   แต่ไม่เกินหกเดือน ครั้งละ ๔๕๐  บาท 
  (ค)  การต่ออายุใบอนุญาตเกินหกเดือน  
   แต่ไม่เกินหนึ่งปี ครั้งละ ๙๐๐  บาท 
  (ง)  การต่ออายุใบอนญุาตเกินหนึ่งปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม  
   สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)  
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๔๙ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 (๓)  ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
 (๔)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ ๙๐๐  บาท 
 (๕)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ ๙๐๐  บาท 
 (๖)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่  
  หรือสถานที่ทํางาน  ครั้งละ ๙๐๐  บาท 
 (๗)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข  
  ในการอนุญาต  ครั้งละ ๑๕๐  บาท 

  ข้อ ๔  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับสาขาอาชีพอื่น           
นอกจากสาขาอาชีพตามข้อ ๓ ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ใบอนุญาต 
  (ก)  ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ ๗๕๐  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือน  
   แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ  ๑,๕๐๐  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือน  
   แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม  
   สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)  
 (๒)  การต่ออายุใบอนุญาต 
  (ก)  การต่ออายุใบอนุญาตไม่เกินสามเดือน ครั้งละ ๗๕๐  บาท 
  (ข)  การต่ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน  
   แต่ไม่เกินหกเดือน ครั้งละ  ๑,๕๐๐  บาท 
  (ค)  การต่ออายุใบอนุญาตเกินหกเดือน  
   แต่ไม่เกินหนึ่งปี ครั้งละ  ๓,๐๐๐  บาท 
  (ง)  การต่ออายุใบอนุญาตเกินหนึ่งปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม  
   สําหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)  
 (๓)  ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
 (๔)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ   ๑,๐๐๐  บาท 
 (๕)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ   ๓,๐๐๐  บาท 
 (๖)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่  
  หรือสถานที่ทํางาน  ครั้งละ   ๑,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๕๐ 
 

      ภาคผนวก 

 
 (๗)  การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข  
  ในการอนุญาต  ครั้งละ ๑๕๐  บาท 

  ข้อ ๕  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  ข้อ ๖  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางาน
สําหรับสาขาอาชีพรับจ้างทํางานในบ้านและอาชีพกรรมกรในทุกกิจการ  
 
                                                              ให้ไว้ ณ วันที ่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                                        พลเอกสุรศักด์ิ  กาญจนรตัน์ 
                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๕๑ 
 

      ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

คู่มือสําหรับประชาชนงานให้บริการ 
ขอรับใบอนญุาตทํางาน ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทํางาน และขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน 

ตามมาตรา ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๕๒ 
 

      ภาคผนวก 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอรับใบอนุญาตทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญัติ
การทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2551 

 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานต่างดา้ว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน ออกใบอนุญาต     
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย  

- 15 วัน  (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2554) 

 
ขอบเขตการให้บริการ  

 
สถานที่ / ชอ่งทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปดิให้บริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเที่ยง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเที่ยง) 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๕๓ 
 

      ภาคผนวก 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยืน่คาํขอ  

 คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 13  ประกอบด้วย 
1. คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่
 แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างการรอเนรเทศ 
2. คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือ  
 ตามกฎหมายอื่น 
3. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 
 13  ธันวาคม  พ.ศ.2515 
4. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
  ยกเว้นคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง  เนื่องจากขึ้นกับนโยบายในแต่ละปี 

หมายเหตุ :  
  *  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร 
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคํา
ขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  ผู้ย่ืนคํา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

  *  ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  * ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไม่เกิน 25 
คําขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกว่าที่กําหนดไว้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคําขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจํานวนการให้บริการตามที่กําหนด 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ  
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

1.  ผู้รับบริการยื่นคําขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๕๔ 
 

      ภาคผนวก 

 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
 

2.  เจ้าหน้าที่พิจารณา  / ส่งตรวจสอบ (ถ้าม)ี /
 สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /  
  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหต ุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทําการ 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทํางาน 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผู้รับบริการชําระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
หมายเหตุ :  คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ   
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

 ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผู้ย่ืนคําขอเคยทํางานด้วย หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะ
 เป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต  
 จํานวน  1 ชุด 

3. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พร้อม
 หลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  จํานวน  1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)  จํานวน  1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)   จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคล

 ธรรมดา)  จํานวน 1 ชุด   
7. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้

 ทํางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทํางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
 มอบอํานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด 

8. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะต้องห้าม
 ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ไม่เกิน  1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ)  จํานวน 1 ฉบับ 

9. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  ขนาด 3X4 เซนติเมตร  ถ่ายไม่เกิน 6 
 เดือน  จํานวน 3 รูป 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๕๕ 
 

      ภาคผนวก 

10. แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ทํางาน  จํานวน  1 ชุด 
 
11. สําเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วย การ

เนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างรอการ
เนรเทศ  (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ)   จํานวน  1 ฉบับ 

12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  (กรณีเป็นคน  ต่าง
ด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  จํานวน  
1 ฉบับ 

13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
337  ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  จํานวน  1 ฉบับ 

14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)  จํานวน  1 ฉบับ 

15. สําเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีที่เป็นการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็น
การช่ัวคราว  จํานวน  1 ฉบับ 

16. หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง) 

 
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง 

1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน 
 1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน  
   จํานวน 1 ชุด  
 1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกจิ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุช่ือคนต่างด้าว ตําแหน่ง 
   ระยะเวลาการจ้าง  จํานวน 1 ฉบับ 
 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซึ่งระบุช่ือคนต่างด้าว ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จํานวน 1 ฉบับ  
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 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสําเนาใบอนุญาต 
   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดต้ังมหาวิทยาลัยและคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดต้ังมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ และ สํ า เ น า
   แต่งต้ังคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 7. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1 ฉบับ  

หมายเหต ุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ 
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอํานาจ 

 
ค่าธรรมเนียม  

1. ค่าคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับอาชีพรับจ้างทํางานในบ้านและอาชีพกรรมกร 
  (ก)  ใบอนญุาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน    ฉบับละ    225  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน   ฉบับละ    450  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ฉบับละ    900 บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี  เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
3. ค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข้อ 2  
  (ก)  ใบอนญุาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ฉบับละ  3,000 บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
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       สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี  เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
 
 

ช่องทางการรอ้งเรียน  

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน   
โทรศัพท์   0 2245 2769 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  

- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)   
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่ออายใุบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13   
แห่งพระราชบญัญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานต่างดา้ว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน การอนุญาต     
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย  

- 15 วัน  (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2554) 

 
ขอบเขตการให้บริการ  

 
สถานที่ / ชอ่งทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปดิให้บริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเที่ยง) 
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หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยืน่คาํขอ  

คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทํางานประสงค์จะทํางานต่อไป ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยสามารถยื่นคําขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน  เมื่อยื่นคําขอแล้ว ให้ ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  
หมายเหตุ :  
  *  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร 
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคํา
ขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  ผู้ย่ืนคํา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

  *  ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  * ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไม่เกิน 25 
คําขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกว่าที่กําหนดไว้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคําขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจํานวนการให้บริการตามที่กําหนด 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ  
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

1.  ผู้รับบริการยื่นคําขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
 ทะเบียน    

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผู้รับบริการชําระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๐ 
 

      ภาคผนวก 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ   
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง  พร้อมสําเนา  จํานวน  1 ชุด 
3. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผู้ย่ืนคําขอเคยทํางานด้วย หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะเป็น
นายจ้างแสดงว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต  จํานวน  
1 ชุด 

4. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พร้อม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  จํานวน  1 ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)  จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)   จํานวน  1 ฉบับ 
7. สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง  (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคล

ธรรมดา)  จํานวน 1 ชุด   
8. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้

 ทํางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทํางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
 มอบอํานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด 

9. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ไม่เกิน  1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ)  จํานวน 1 ฉบับ 

10. แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ทํางาน  จํานวน  1 ฉบับ 
11. สําเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วย การ

เนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างรอการ
เนรเทศ  (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ)   จํานวน  1 ฉบับ 

12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  (กรณีเป็นคน  ต่าง
ด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  จํานวน  
1 ฉบับ 

13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
337  ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  จํานวน  1 ฉบับ 

14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)  จํานวน  1 ฉบับ 

15. สําเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีที่เป็นการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็น
การช่ัวคราว  จํานวน  1 ฉบับ 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๑ 
 

      ภาคผนวก 

16. หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง) 

 
 
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง 

1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน 
 1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้แสดงเอกสารดังนี้  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน  
   จํานวน 1 ชุด  
 1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุช่ือคนต่างด้าว ตําแหน่ง 
   ระยะเวลาการจ้าง  จํานวน 1 ฉบับ 
 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซึ่งระบุช่ือคนต่างด้าว ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จํานวน 1 ฉบับ  
 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสําเนาใบอนุญาต 
   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ชุด 
 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดต้ังมหาวิทยาลัยและคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 
 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดต้ังมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ และ สํ า เ น า
   แต่งต้ังคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  
  - หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ  
 7. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1 ฉบับ  

หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๒ 
 

      ภาคผนวก 

2) สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอํานาจ 

 
ค่าธรรมเนียม  

1. ค่าคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสําหรับอาชีพรับจ้างทํางานในบ้านและอาชีพกรรมกร 
  (ก)  การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน   ฉบับละ    225  บาท 
  (ข)  การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  ฉบับละ    450  บาท 
  (ค)  การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ฉบับละ    900 บาท 
  (ง)  การต่ออายุใบอนุญาตทีม่ีอายุเกิน 1 ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี  เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข้อ 2  
  (ก)  การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน   ฉบับละ    750  บาท 
  (ข)  การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  ฉบับละ  1,500  บาท 
  (ค)  การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ฉบับละ  3,000 บาท 
  (ง)  การต่ออายุใบอนุญาตทีม่ีอายุเกิน 1 ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี  เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
     

ช่องทางการรอ้งเรียน  

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน   
โทรศัพท์   0 2245 2769 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  

- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)   

 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๓ 
 

      ภาคผนวก 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอใบแทนใบอนุญาตทาํงานของคนตา่งด้าวตามมาตรา 13   
แห่งพระราชบญัญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานต่างดา้ว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน ออกใบอนุญาต     
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย  

- 15 วัน  (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2554) 

 
ขอบเขตการให้บริการ  

 
สถานที่ / ชอ่งทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปดิให้บริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเที่ยง) 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๔ 
 

      ภาคผนวก 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยืน่คาํขอ  

  กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางานต่อ
นายทะเบียนภายใน 15 วันนบัแต่วันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยต้องดําเนินการก่อนวันที่หมดอายุของ
ใบอนุญาตทํางานนั้น 
หมายเหตุ :  
  *  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร 
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคํา
ขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  ผู้ย่ืนคํา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

  *  ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  * ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไม่เกิน 25 
คําขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกว่าที่กําหนดไว้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคําขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจํานวนการให้บริการตามที่กําหนด 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ  
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

1.  ผู้รับบริการยื่นคําขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
 ทะเบียน  
  (ระยะเวลา  4  ชั่วโมง)    

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน 
 ใบอนุญาตทํางาน 
  (ระยะเวลา  3  ชั่วโมง) 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๕ 
 

      ภาคผนวก 

 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

 
4. ผู้รับบริการชําระค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
 ใบอนุญาตทํางาน 
หมายเหตุ :  คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนญุาตทํางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดาํเนนิการรวม  2 วันทําการ   
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. ใบอนุญาตทํางานที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตํารวจ ในกรณีที่ใบอนุญาต

ทํางานสูญหาย  จํานวน  1 ชุด 
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  ขนาด 3X4 เซนติเมตร  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

จํานวน 3 รูป 
4. หนังสือมอบอํานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน

ของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง) 

หมายเหตุ  :  สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอํานาจ 
 

ค่าธรรมเนียม  

 - ค่าคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
 - ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทํางาน  ฉบับละ    200  บาท 
     

ช่องทางการรอ้งเรียน  

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน   
โทรศัพท์   0 2245 2769 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  

- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)   

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๖ 
 

      ภาคผนวก 

 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๗ 
 

      ภาคผนวก 

 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๘ 
 

      ภาคผนวก 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๖๙ 
 

      ภาคผนวก 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๗๐ 
 

      ภาคผนวก 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๗๑ 
 

      ภาคผนวก 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๗๒ 
 

      ภาคผนวก 

 
 

 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๗๓ 
 

      ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

คําสั่งสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 
แต่งตั้งคณะทํางาน 

จัดการความรู้ (KM Team)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาอนญุาตทํางานคนบนพื้นที่สูง ๗๔ 
 

      ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

คําส่ังสํานักบริหารแรงงานต่างดา้ว 
ที่  ๐๑๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะทํางานจดัการความรู้ (KM Team) สํานักบริหารแรงงานตา่งด้าว 
------------------------------------------ 

  ตามที่คณะทํางานจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้สํานัก/กองดําเนินการจัดทําคําส่ังคณะทํางานจัดการความรู้ของแต่ละสํานัก/กอง เพื่อจัดทํา
แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  โดยกําหนดองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมการจัดหางาน   
 
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดการความรู้ของสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน จึงแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) 
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  ดังนี้ 
 ๑. ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว                  ประธานคณะทาํงาน 
 ๒. หัวหนา้กลุ่มงานจัดระบบการทํางานของคนตา่งด้าว  คณะทาํงาน หรอื ผู้แทน 

 ระดบัฝีมือชํานาญการ    
 ๓. หัวหนา้กลุ่มงานจัดระบบการทํางานของคนตา่งด้าว     คณะทาํงาน หรอื ผู้แทน 
  เพื่อสง่เสรมิการลงทนุ 
 ๔. หัวหน้ากลุ่มงานจัดระบบการทํางานของคนตา่งด้าว    คณะทํางาน หรอื ผู้แทน 
  (พม่า ลาว กัมพชูา) 
 ๕. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการทํางาน คณะทํางาน หรอื ผู้แทน 
  ของคนต่างด้าว 
 ๖. หัวหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน                                            คณะทาํงานและเลขานกุาร  
 ๗. นักวิชาการแรงงานชํานาญการ ฝ่ายนโยบายและแผน     คณะทํางานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะทํางานชุดนี้ มีหน้าที่ในการกําหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ จัดทําแผน   
การจัดการความรู้ สนับสนุนและผลักดันการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวให้
บรรลุผลสําเร็จ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันที่ ๒๖   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                                          นายธวัชชัย เลขสัมฤทธิ ์
                                                      นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ รกัษาการในตําแหนง่ 
                                              ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจดัระบบแรงงานต่างด้าว รกัษาราชการแทน 
                                                               ผู้อํานวยการสํานกับริหารแรงงานต่างดา้ว 


