
กฎหมายลําดับรองที�ออกตามพระราชกําหนด�
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว�พ�ศ�������

และที�แก้ไขเพิ�มเติม�



กฎหมายลําดับรองที�ออกตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว�พ�ศ�������และที�แก้ไขเพิ�มเติม�

�� ประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�กําหนดงานที�ห้ามคนต่างด้าวทํา��
ลงวันที����เมษายน�พ�ศ��������

�� ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน
กรรมกร�และงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง�ลงวันที����มิถุนายน�พ�ศ�������

�� ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�กําหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ�งผู้จ้างคนต่างด้าว
ทํางานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว��ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������



กฎหมายลําดับรองที�ออกตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว�พ�ศ������และที�แก้ไขเพิ�มเติม�

��
ประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา�
ลาว�และเมียนมา�เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ��ฉบับที�������
ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������



ประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�กําหนดงานที�ห้ามคนต่างด้าวทํา��
ลงวันที����เมษายน�พ�ศ��������

�

��



ประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�กําหนดงานที�ห้ามคนต่างด้าวทํา��
ลงวันที����เมษายน�พ�ศ��������

�มีผลใช้บังคับเมื�อพ้นกําหนด�����
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา��

ใช้บังคับเมื�อไร�

ตั�งแต่วันที�����มิถุนายน�������
คนต่างด้าวที�มีถิ�นที�อยู่�ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง�
เป็นการชั�วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง�

ใช้บังคับกับใคร�

คนต่างด้าวตาม�ม����



ความสําคัญ�
ของประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�กําหนดงานที�ห้ามคนต่างด้าวทํา��

กําหนดขอบเขตของ�

สิทธิที�จะทําได้�

คนต่างด้าวซึ�งได้รับ
ใบอนุญาตทํางานตาม

มาตรา����

มีสิทธิทํางานได้ทุกชนิดที�ไม่ได้อยู่ในประกาศงานที�ห้ามคนต่างด้าวทํา�

ให้กับ�

มีสิทธิทํางานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�เมื�อได้ปฏิบัติตามเงื�อนไขนั�นแล้ว�



ความสําคัญ�
ของประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�กําหนดงานที�ห้ามคนต่างด้าวทํา��

งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําตามประกาศฯ�

ห้าม� ���
งาน�

��
บัญชี�

��
บัญชี�

��
บัญชี�

��
บัญชี�

งานที�ห้ามเด็ดขาด�
���งาน�

งานที�ห้ามโดยมีเงื�อนไข�
��งาน�

งานที�ห้ามโดยมีเงื�อนไข�

งานที�ห้ามโดยมีเงื�อนไข�

��งาน�

��งาน�

ยกเว้น�
งานตามบัญชี��������

หากปฏิบัติตาม�เป็นไปตามเงื�อนไข
คนต่างด้าวสามารถทํางานนั�นได้�

แบ่งเป็น���บัญชี�



งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยเด็ดขาด�

ห้าม����คนต่างด้าวทํางานดังต่อไปนี��โดยเด็ดขาดทุกกรณี�

งานที�มีกฎหมายกําหนดให้
ผู้ประกอบวิชาชีพ�
ต้องมีสัญชาติไทย�

��

งานตามที�ระบุไว้ในบัญชี���
ท้ายประกาศฯ��
�จํานวน����งาน��

��
บัญชี���



งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�

ทําได้�

ห้ามทํา�

ü� หากคนต่างด้าวปฏิบัติ�เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนด
ในแต่ละบัญชีท้ายประกาศฯ�

หากคนต่างด้าวไม่ปฏิบัติ�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�
กําหนดในแต่ละบัญชีท้ายฯ�

งานที�ห้ามคนต่างด้าว
ทําโดยมีเงื�อนไข�

หลักการ�

งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�

คือ�งานตามบัญชี�����������������
ท้ายประกาศฯ��

แบ่ง
เงื�อนไข
ออกเป็น�
��แบบ�

��

��

��

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ�

ต้องมีนายจ้าง�

ต้องมีนายจ้าง���028�



งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ�

งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ�

คือ�งานตามบัญชี����

ท้ายประกาศฯ�

บัญชี�
��

มีจาํนวน�3�งาน�
งานบัญชี�งานวิศวกรรม������������
และงานสถาปัตยกรรม�

เงื�อนไขตามบัญชี���ท้ายประกาศ�

��
��

ให้คนต่างด้าวทํางานได้ตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ�พันธกรณีที�ประเทศไทยมี
ความผูกพันภายใต้บทบัญญัตขิองกฎหมาย�

��



งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�
ว่าต้องมีนายจ้าง�

งานที�ห้ามคนต่างด้าวทาํโดยมีเงื�อนไข
วา่ตอ้งมีนายจ้าง�

คือ�งานตามบัญชี����

ท้ายประกาศฯ�

บัญชี�
��

มีจํานวน���งาน�

เงื�อนไขตามบัญชี���ท้ายประกาศ�

��

ให้คนต่างด้าวทํางานฝีมือ�กึ�งฝีมือ����
นั�นได้�เฉพาะงานที�มีนายจ้าง�

��

นายจ้าง� คนต่างด้าว�



งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�
ว่าต้องมีนายจ้าง���

q งานกสิกรรม��งานเลี�ยงสัตว�์�งานป่าไม�้�หรืองานประมง��
q งานช่างก่ออิฐ��งานช่างไม�้�หรืองานช่างก่อสร้างอาคาร�
q งานทาํที�นอนหรือผา้ห่มนวม�
q งานทาํมีด�
q งานทาํรองเทา้�
q งานทาํหมวก�
q งานประดิษฐ์เครื� องแต่งกาย�
q งานปั� นหรือทาํเครื�องปั� นดินเผา�



งานที�ห้ามคนต่างด้าวทําโดยมีเงื�อนไข�
ว่าต้องมีนายจ้างและได้รับอนุญาตเข้ามาตาม�0�8�

งานที�ห้ามคนต่างด้าวทาํโดยมีเงื�อนไข
ว่าต้องมีนายจ้าง�และได้รับอนุญาตเข้ามาตาม�0�8�

คือ�งานตามบัญชี����

ท้ายประกาศฯ�

บัญชี�
��

มีจํานวน���งาน�

เงื�อนไขตามบัญชี���ท้ายประกาศ�

��

��

นายจ้าง� คนต่างด้าว�

ให้คนต่างด้าวทํางานนั�นได้ก็แต่เฉพาะงานที�มีนายจ้าง�

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศภายใต้ บันทึก������
ความตกลง�บันทึกความเข้าใจที�รัฐบาลไทยทําไว้กับ
รัฐบาลต่างประเทศ�

งานกรรมกร�และ����������������������
งานขายของหน้าร้าน�

ทํางานกับนายจ้างที�มีสิทธิรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน
ตามที�อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด��

��

��

��



ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน��
กรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง�ลงวันที����มิถุนายน�พ�ศ�������

��



การศึกษาข้อมูลประกอบการกําหนดเงื�อนไขงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน�

กรมการจัดหางานได้ศึกษาข้อมูลจาก�
��สํานักงานสถิติแห่งชาติ�
��กรมสรรพากร�
��กระทรวงพาณิชย�์

และพบว่าสถานประกอบการที�ประกอบ
ธุรกิจด้านการค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก�คือ�มีลูกจ้าง��������คน�

ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ��
การสํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
บริการ�พ�ศ�������



เรากําหนดเงื�อนไขโดยคํานึงถึง�

นายจ้าง� คนไทย� คนต่างด้าว�

ความต้องการแรงงาน�
ในการประกอบธุรกิจ�

รักษาโอกาส�
ในการประกอบอาชีพ�

แสดงสิทธิทํางาน�
ได้อย่างชัดเจน�

�� �� ��



ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานกรรมกร
และงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง�ลงวันที����มิถุนายน�พ�ศ������������

ได้กําหนดเงื�อนไขโดยแบ่งตามประเภทงาน��ดังนี��

� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน
� ขายของหน้าร้าน�
��

� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน

� กรรมกร�
��



����

����

����

นายจ้าง�
ต้องปฏิบัติ�
ตามเงื�อนไข�
ต่อไปนี��

คุณสมบัติ����นายจ้างต้องมีคุณสมบัติตาม���
ที�ประกาศกําหนด�

สัดส่วน���นายจ้างต้องรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน
ขายของหน้าร้านตามจํานวนที�กําหนด�

สิทธิที�จะทํางานได้������� ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว
ต้องแสดงสิทธิว่าทํางานขายของหน้าร้านได้�

คุณสมบัติ�

สัดส่วน�

สิทธิที�จะทํางานได้�

� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานขายของหน้าร้าน���



� เงื�อนไขการรับเข้าทํางานขายของหน้าร้าน���

��������คุณสมบัติของนายจ้าง�����

กรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน�ให้แสดงหลักฐาน�
���ใบอนุญาต�ใบรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจ�
��� เอกสารที�ทางราชการออกให้เพื� ออนุญาต � รับรองให้��
ประกอบพาณิชยกิจ�

ต้องจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจ����
และได้รับใบทะเบียนพาณิชย์�

ยกเว้น�

� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานขายของหน้าร้าน���



ตัวอย่างทะเบียนพาณิชย์�และเอกสารอื�นๆ�



ทะเบียนพาณิชย์�



ใบอนุญาตตาม�ก�ม�อื�น�เช่น�



��������หลักสัดส่วน����� นายจ้างสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทํางานได้ตามจํานวน�ดังนี��

� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานขายของหน้าร้าน���

กรณีดําเนินกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคลมานานกว่า���ปี�

กรณีเพิ�งเริ�มกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคล��น้อยกว่า���ปี��

���คน�สูงสุด�

��คน�

���คนแรก�

���คนหลัง�
ใช้เกณฑ์ภาษีเงินได้กําหนดจํานวนที�รับได้�

ใช้เกณฑ์จ้างงานคนไทยกําหนดจํานวนที�รับได้�

ใช้เกณฑ์จ้างงานคนไทยกําหนดจํานวนที�รับได้�

รับได้�

สูงสุด�
รับได้�



��������หลักสัดส่วน����� นายจ้างสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทํางานได้ตามจํานวน�ดังนี��

กรณีดําเนินกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคลเกินกว่า���ปี�

เกณฑ์การชําระภาษีเงินได้ในรอบปีภาษีที�ผ่านมา�
�กรณีใดกรณีหนึ�ง��

สิทธิรับคนต่างด้าวเข้าทํางาน������������
ขายของหน้าร้าน�

���กรณียื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้�และนายจ้างได้รับยกเว้น��
� ไม่ต้องชําระภาษี�

��

���กรณียื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้�และนายจ้างได้รับชําระภาษี
� ตั�งแต่������������บาท�

��
� �����ยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้�และ�

� ����ชําระภาษีเงินได้ตั�งแต่������������บาท�

���คนแรก�



��������หลักสัดส่วน����� นายจ้างสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทํางานได้ตามจํานวน�ดังนี��

กรณีดําเนินกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคลเกินกว่า���ปี�

เกณฑ์การชําระภาษีเงินได้ในรอบปีภาษีที�ผ่านมา�
�กรณีใดกรณีหนึ�ง��

สิทธิรับคนต่างด้าว�����������
เข้าทํางานขายของหน้าร้าน�

���กรณียื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้�และนายจ้างได้รับชําระภาษี
� ตั�งแต่เกินกว่า��������บาท�ขึ�นไป�

���
� �����ยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้�และ�

� ����ชําระภาษีเงินได้��������บาท�แรก�

� ����ส่วนภาษีเงินได้ที�เกินกว่า��������บาทแรก�ทุกๆ��������บาท�
������เกณฑ์ภาษีเงินได้จํานวนภาษีเงินได้สูงสุดที�นํามาพิจารณาให้สิทธิ�คือ���������บาท���

���คนแรก�



��������หลักสัดส่วน����� นายจ้างสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทํางานได้ตามจํานวน�ดังนี��

กรณีดําเนินกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคลเกินกว่า���ปี�
และรับคนต่างด้าวครบ����แรกแล้ว�ต้องการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานเพิ�ม�

ใช้เกณฑ์การจ้างงานคนไทย� สิทธิรับคนต่างด้าวเข้า
ทํางานขายของหน้าร้าน�

รวม�

นายจ้างมีลูกจ้างคนไทย����คน� ��� ���

หากนายจ้างมีลูกจ้างคนไทย����คนแล้ว�รับลูกจ้างคนไทย��
เพิ�มทุกๆ����คน�

���

���
�ทั�งนี��รับได้
สูงสุดไม่เกิน�
��ค�น��

���คนหลัง�



��������หลักสัดส่วน����� นายจ้างสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทํางานได้ตามจํานวน�ดังนี��

กรณีเพิ�งเริ�มกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคล��น้อยกว่า���ปี��

ต้องไม่มีเงินได้เกิดขึ �นในรอบปีภาษีที�ผ่านมา�

รับคนต่างด้าวเข้าทํางานสูงสุดได้ไม่เกิน���คน�

คนแรก� รับได้ทันทีโดยไม่มีเงื�อนไข�

���คนหลัง�
มีลู กจ้ า งคนไทย� �� �คน � รับไ ด้ � � �คน�������
รวมมีคนไทย����คน�ถึงรับได้���คน�



��������สิทธิที�จะทํางานได้�����

กรณีใบอนุญาตทํางานยังไม่แสดงสิทธิในการทํางานขายของหน้าร้าน�

� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานขายของหน้าร้าน���

ใบอนุญาตต้องแสดงสิทธิในการทํางานขายของหน้าร้าน�

ให้ยื�นคําขอเปลี�ยนรายการในใบอนุญาต�และได้รับใบอนุญาตใหม่หรือ
สลักหลังในใบอนุญาตเดิมที�แสดงสิทธิในการทํางานขายของหน้าร้าน�

�



� เงื�อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานกรรมกร���

ต้องเป็นคนต่างด้าว�0�8��ได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที�รัฐบาลไทยทําไว้��
กับรัฐบาลต่างประเทศ��

ใบอนุญาตทํางานต้องแสดงสิทธิในการทํางานกรรมกร�

ห้ามคนต่างด้าวที�ทํางานกรรมกรไปทํางานขายของหน้าร้าน�

ยกเว้น� ��ปฏิบัติตามเงื� อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทํางานขายของ��������
หน้าร้าน�ตามข้อ���เรียบร้อยแล้ว�

��ในกรณีใบอนุญาตไม่แสดงสิทธิในการทํางานกรรมกร�หรือจะให้คนต่างด้าวที�ทํางานกรรมกรไปทํางาน
ตามบัญชีอื�น�ให้ยื�นคําขอเปลี�ยนรายการในใบอนุญาต�ได้รับใบอนุญาตใหม่หรือสลักหลังใบเดิม�



สําหรับนายจ้างซึ�งรับคนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตให้
ทํางานกรรมกร�งานขายของหน้าร้านแล้ว�

ข้อห้าม�

นายจ้างที�มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวทํางานกรรมกร�งานขายของหน้าร้าน��
ซึ�งมีใบอนุญาตทํางานที�แสดงสิทธิในการทํางานแล้ว�

ห้าม� ให้คนต่างด้าวที�ทํางานกรรมกร�งานขายของหน้าร้าน�
ไปทํางานตามบัญชี���ท้ายประกาศกระทรวงแรงงานฯ�

ยกเว้น� ได้ยื�นคําขอเปลี�ยนรายการในใบอนุญาตทํางาน�กรณีเปลี�ยน�เพิ�มประเภทงานตามบัญชี���
และนายทะเบียนได้ออก�:3�ให้ใหม่�สลักหลังใน�:3�เดิมแล้ว�ซึ�งระบุประเภทงานนั�นแล้ว�



กรณีประสงค์จะให้คนต่างด้าวทํางานกรรมกร�

เปลี�ยน� กรณีที�คนต่างด้าวมีสิทธิเปลี�ยนนายจ้าง�และนายจ้างประสงค์����������
จะรับคนต่างด้าวนั�นเข้าทํางานกรรมกร�งานขายของหน้าร้าน�

นายจ้างต้อง
ปฏิบัติดังนี��

กรณีที�คนต่างด้าวม�ี:3��
และแสดงสิทธิทํางานกรรมกร�

กรณีที�คนต่างด้าวม�ี���
แต่ไม่แสดงสิทธิทํางานกรรมกร�

ให้ยื�นคําขอเปลี�ยนรายการฯ�เพื�อแสดงสิทธิการทํางานกรรมกร�����������
และเมื�อนายทะเบียนได้ออก�:3�ให้ใหม่�สลักหลังใน�:3�เดิมแล้ว�������

ซึ�งระบุประเภทงานกรรมกรแล้ว�จึงจะทํางานนั�นได้�

สามารถทํางานกรรมกรได้ทันที�



กรณีประสงค์ให้คนต่างด้าวทํางานขายของหน้าร้าน�

เปลี�ยน� กรณีที�คนต่างด้าวมีสิทธิเปลี�ยนนายจ้าง�และนายจ้างประสงค์����������
จะรับคนต่างด้าวฯ�เข้าทํางานกรรมกร�และงานขายของหน้าร้าน�

นายจ้างต้อง
ปฏิบัติดังนี��

ทั�งกรณีที�คนต่างด้าวมี�:3�
ที�แสดง� และไม่แสดงสิทธิ
ทํางานขายของหน้าร้าน�

ให้ ยื� นคําขอเปลี�ยนรายการในใบอนุญาตทํางาน��������
เพื�อแสดงสิทธิการทํางานขายของหน้าร้าน�และ
เปลี�ยนชื�อนายจ้าง�



กรณี��
ศึกษา�

กรณีศึกษาตัวอย่างการขอเปลี�ยนรายการในใบอนุญาตทํางาน�������
เพื�อแสดงสิทธิการทํางานกรรมกร�และงานขายของหน้าร้าน�

งานกรรมกร�

มีความประสงค์ให้คนต่างด้าวที�ทํางานอื�นมาทํางานกรรมกร�นายจ้างเดิม�

เปลี�ยน�

ทาํงานอื�นๆ�เช่น�งานรับ
ใช้ในบา้น�,�ล่ามแปลภาษา�

ทํางานกรรมกร�

ต้องยื�น
คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน

กรรมกร�

��



มีความประสงค์ให้คนต่างด้าวที�ทํางานกรรมกรมาทํางานบัญชี���นายจ้างเดิม�

เปลี�ยน�

ทํางานกรรมกร� ทํางานตามบัญชี���

ต้องยื�น
คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน

ตามบัญชี���

งานกรรมกร���

��หากเป็นงานอื�น��ที�ไม่ใช่งานที�ห้ามคนต่างด้าวโดยมีเงื�อนไข��
ไม่ต้องยื�นคําขอเปลี�ยนรายการฯ�

�ใบอนุญาตทํางาน
มี ร า ย ก า ร ง า น
กรรมกรแล้ว�



มีความประสงค์รับคนต่างด้าวที�ทํางานกรรมกรกับนายจ้างรายเดิมมา
ทํางานกรรมกรกับตน�

นายจ้าง
ใหม่�

ทํางานกรรมกร� ทํางานกรรมกร�

ไม่ต้อง
ยื�นคํา
ขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน

กรรมกรอีก�

งานกรรมกร���

กับนายจ้างรายเดิม�

เปลี�ยนนายจ้าง�

กับนายจ้างรายใหม่�
�คนต่างด้าวต้องมี
สิทธิเปลี�ยน�

�ใบอนุญาตทํางาน
มี ร า ย ก า ร ง า น
กรรมกรแล้ว�



มีความประสงค์รับคนต่างด้าวที�ทํางานอื�นกับนายจ้างรายเดิมมาทํางาน
กรรมกรกับตน�

นายจ้าง
ใหม่�

ทํางานอื�น� ทํางานกรรมกร�

ต้องยื�น
คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน

กรรมกร�

งานกรรมกร���

กับนายจ้างรายเดิม�

เปลี�ยนนายจ้าง�

กับนายจ้างรายใหม่�
�คนต่างด้าวต้องมี
สิทธิเปลี�ยน�



กรณี��
ศึกษา�

กรณีศึกษาตัวอย่างการขอเปลี�ยนรายการในใบอนุญาตทํางาน�������
เพื�อแสดงสิทธิการทํางานกรรมกร�และงานขายของหน้าร้าน�

งานขายของหน้าร้าน�

มีความประสงค์ให้คนต่างด้าวที�ทํางานอื�นมาทํางานขายของหน้าร้าน�นายจ้างเดิม�

เปลี�ยน�

ทํางานอื�นๆ�เช่น�งานรับ
ใช้ในบา้น�,�กรรมกร�

ทํางานขายของหน้าร้าน�

ต้องยื�น

คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้แสดง
ประเภทงานขายของหน้า
ร้าน�และชื�อนายจ้าง�

��

เพื�อตรวจสอบสิทธิ�
ของนายจ้าง�



มีความประสงค์ให้คนต่างด้าวที�ทํางานขายของหน้าร้านมาทํางานบัญชี��นายจ้างเดิม�

เปลี�ยน�

ทํางานขายของหน้าร้าน� ทํางานตามบัญชี���

ต้องยื�น
คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน

ตามบัญชี���

งานขายของหน้าร้าน���

��หากเป็นงานอื�น��ที�ไม่ใช่งานที�ห้ามคนต่างด้าวโดยมีเงื�อนไข��
ไม่ต้องยื�นคําขอเปลี�ยนรายการฯ�

�ใบอนุญาตทํางาน
มีรายการงานขาย
ของหน้าร้านแล้ว�



มีความประสงค์รับคนต่างด้าวที� ทํางานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง�����
รายเดิมมาทํางานขายของหน้าร้านกับตน�

นายจ้าง
ใหม่�

ต้องยื�น
คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน
ขายของหน้าร้าน�
และชื�อนายจ้าง�

รายใหม่�

กับนายจ้างรายเดิม�

เปลี�ยนนายจ้าง�

กับนายจ้างรายใหม่�

�คนต่างด้าวต้องมีสิทธิเปลี�ยนนายจ้าง�

งานขายของหน้าร้าน���

ทํางานขายของหน้าร้าน� ทํางานขายของหน้าร้าน�

�ใบอนุญาตทํางาน
มีรายการงานขาย
ของหน้าร้านแล้ว�

เพื�อตรวจสอบสิทธิ�
ของนายจ้างใหม่�



มีความประสงค์รับคนต่างด้าวที�ทํางานอื�นกับนายจ้างรายเดิมมาทํางาน
ขายของหน้าร้านกับตน�

นายจ้าง
ใหม่�

ต้องยื�น
คําขอ�

เปลี�ยนรายการให้
แสดงประเภทงาน
ขายของหน้าร้าน�
และชื�อนายจ้างราย

ใหม่�

กับนายจ้างรายเดิม�

เปลี�ยนนายจ้าง�

กับนายจ้างรายใหม่�

�คนต่างด้าวต้องมีสิทธิเปลี�ยนนายจ้าง�

งานขายของหน้าร้าน���

ทํางานอื�นๆ� ทํางานขายของหน้าร้าน�

เพื�อตรวจสอบสิทธิ�
ของนายจ้างใหม่�



ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�กําหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ�งผู้จ้าง
คนต่างด้าวทํางานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว������������������

ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������

��



ใช้บังคับเมื�อไร�

ตั�งแต่วันที����พฤษภาคม������เป็นต้นไป�

ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�กําหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ�งผู้จ้าง
คนต่างด้าวทํางานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว������������������

ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������



ประกาศกรมการจัดหางาน�เรื�อง�กําหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ�งผู้จ้าง
คนต่างด้าวทํางานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว������������������

ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������

ใช้บังคับกับใครบ้าง��

ผู้จ้างคนต่างด้าวซึ�งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน�กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม�หรือกฎหมายอื�น�ตามมาตรา�����

นายจ้างผู้ยื�นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา����วรรค����

��

��



ผู้จ้างคนต่างด้าวซึ�งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตามกฎหมายว่าด้วย�
การส่งเสริมการลงทุน�กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม�หรือกฎหมายอื�นตามมาตรา�������

ผู้จ้างตามประกาศได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งตามมาตรา����

จ้าง�

นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง� คนต่างด้าวที�เข้า
ทํางานตาม�

กม�ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน�
กม�ว่าด้วยการปิโตรเลียม�

กฎหมายอื�น�

������กฎหมายอื�น�หมายถึง��กฎหมาย
ที�มีลักษณะเป็นการให้สิทธิในการทํางาน
ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวเป็นกรณี
พิเศษ � เ ช่น เดีย วกับกฎหมายว่ า ด้ วย�������
การส่งเสริมการลงทุน�กฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม�ได้แก่�กฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย�และ
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ�

���ครบองค์ประกอบ�����
ได้รับยกเว้นการแจ้งตาม
หลักเกณฑ์�

���

��

��

��

ก็ต่อเมื�อ�

����



ผู้จ้างคนต่างด้าวซึ�งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานตามกฎหมายว่าด้วย�
การส่งเสริมการลงทุน�กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม�หรือกฎหมายอื�นตามมาตรา�������

�
นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างได้รับยกเว้น�
ต่อเมื�อจ้างคนต่างด้าวที�เข้ามา
ทํางานตามกฎหมายที�กําหนด��

หลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นตามประกาศกรมฯ�

ได้รับการ
ยกเว้น�

แจ้ง
เข้า�

แจ้ง
ออก�

ไม่ต้องแจ้ง�ข้อมูลการจ้าง
คนต่างด้าวต่อนายทะเบียน�
�ม����ว����

ไม่ต้องแจ้ง�ข้อมูลการออก
จากงานของคนต่างด้าว
ต่อนายทะเบียน��ม����ว�����

����



��
นายจ้างได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งตามมาตรา����

นาย จ้ าง ผู้ ยื� น คํ า ขอ

อนุญาตทํางานแทนคน
ต่างด้าวตามมาตรา����
วรรค����

นายจ้างผู้ยื�นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา����
วรรค����

����

คือ�

คนต่างด้าวที�นายจ้าง
ยื�นคําขอใบอนุญาต
ทํางานแทน�

ได้แก่�
��

ค น ต่ า ง ด้ า ว ซึ� ง อ ยู่ น อ ก
ราชอาณาจักรและนายจ้าง
ประสงค์จะจ้างเข้ามาทํางาน�
ในกิจก ารของนาย จ้า ง ใน
ราชอาณาจักร��

��
ค น ต่ า ง ด้ า ว ซึ� ง อ ยู่ น อ ก
ราชอาณาจักรและนายจ้ าง
ประสงค์จะนํ ามาทํ างานใน
ประเทศภายใต้�028�ด้วยตนเอง��



��
หลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นตามประกาศกรมฯ�

นายจ้างผู้ยื�นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา����
วรรค����

����

�
นายจ้างที�ยื�นคําขออนุญาตทํางาน
แทนคนต่างด้าวตามมาตรา ����
วรรค����

ได้รับการ
ยกเว้น�

แจ้ง
เข้า�

ไม่ต้องแจ้ง�ข้อมูลการจ้าง
คนต่างด้าวต่อนายทะเบียน�
�ม����วรรค����

เฉพาะ�



ประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา�ลาว�
และเมียนมา�เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ��ฉบับที��������

ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������

��



ประกาศกระทรวงแรงงาน�เรื�อง�การอนุญาตให้คนต่างด้าว�
สัญชาติกัมพูชา�ลาว�และเมียนมา�เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร�

เป็นกรณีพิเศษ��ฉบับที������ลงวันที�����เมษายน�พ�ศ�������

ใช้บังคับกับใครบ้าง��

������คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา� ลาว� และเมียนมาซึ�งได้ดําเนินการตามมติ�
ครม�เมื�อวันที�� ��� ส�ค�� ����� และนายจ้าง�ผู้รับอนุญาตฯ� ซึ�งได้ยื�น� 1�PH�
O��W�ภายในวันที�����มี�ค�������แล้วแต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทํางานได้
ทันภายในกําหนดเวลา�



ผลของประกาศกระทรวงแรงงานฯ�

สามารถทํางานไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทํางาน
จนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน�ทั�งนี��ไม่เกินวันที��
���พ�ย�������

:3�

ได้รับยกเ ว้นไม่ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที��นายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา�
๖๘��

:3�

�คนต่างด้าวมีสิทธิ�ดังนี ����



ผลของประกาศกระทรวงแรงงานฯ�

�คนต่างด้าวมีหน้าที��ดังนี����

คนต่างด้าวมีหน้าที��

ตรวจอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็น
การชั�วคราวต่อไป�

ขอ รับใบอนุญาต
ทํางาน�
������ :3�

จัดทํา�ปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว
คนซึ�งไม่มีสัญชาติไทย�

�� ��

��หน้าที�ตาม�
ต้อง ดํ า เ นินกา ร ใ ห้ เส ร็จ
ภายใน��������พ�ย��������

�� �� ��



กรณีที�มีการตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานฯ�

หลักฐานที�ใช้แทนใบอนุญาตทํางาน�มีดังนี��

บัญชีรายชื�อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว��
�1�PH�O��W��ซึ�งกรมการจัดหางานออกให้�

ใบอนุญาตทํางานฉบับเดิม�

��

��

หลัก�
ฐาน�



คนต่างด้าวที�ดําเนินการ�
ตามที�ประกาศกระทรวงแรงงานฯ�กําหนดแล้วเสร็จ�

เมื�อได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั�วคราวต่อไป�และได้รับใบอนุญาตทํางานแล้ว�เมื�อ�

ถือว่าเป็นคนต่างด้าวตาม�0�8�
�ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง�บันทึกความเข้าใจที�
รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ��

สถานะ�
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7+�1.���28�
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