
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำร 
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมำตรำ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร 
จัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำร   
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๒) กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
(๓) กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้ เสียหำยจำก 

กำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์หรือพยำนในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม  
กำรค้ำมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๔) กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๒) ค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมมำตรำ  ๓๐ ครั้งละ   ๕,๐๐๐ บำท 
(๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๔) ใบแทนใบอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บำท 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๕) ใบอนุญำตท ำงำน 
 (ก) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ 
  หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก 
  ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ   
  และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓  มำตรำ  ๖๓/๑  (๒)   
  มำตรำ  ๖๓/๒  และมำตรำ  ๖๔   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ ๒๒๕ บำท 
  ๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๔๕๐ บำท 
  ๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๙๐๐ บำท 
  ๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี  ให้เรียกเก็บ   
   ค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
 (ข) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น  นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม  (ก)   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ ๗๕๐ บำท 
  ๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บำท 
  ๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บำท 
  ๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี  ให้เรียกเก็บ 
   ค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
(๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำยระยะเวลำกำรท ำงำน 
 (ก) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ 
  หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก 
  ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ   
  และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓  มำตรำ  ๖๓/๑  (๒)   
  มำตรำ  ๖๓/๒  และมำตรำ  ๖๔   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนไม่เกินสำมเดือน   ฉบับละ ๒๒๕ บำท 
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  ๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนเกินสำมเดือน 
   แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๔๕๐ บำท 
  ๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนเกินหกเดือน 
   แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๙๐๐ บำท 
  ๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนท่ีมีอำยุเกินหนึ่งปี   
   ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
 (ข) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น  นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม  (ก)   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย   
   ระยะเวลำกำรท ำงำนไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ ๗๕๐ บำท 
  ๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย 
   ระยะเวลำกำรท ำงำนเกินสำมเดือนแต่ไม่เกิน 
   หกเดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บำท 
  ๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย 
   ระยะเวลำกำรท ำงำนเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน 
   หนึ่งปี   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บำท 
  ๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย 
   ระยะเวลำกำรท ำงำนเกินหนึ่งปี  ให้เรียกเก็บ 
   ค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
(๗) ใบแทนใบอนุญำตท ำงำน 
 (ก) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ 
  หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก 
  ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ 
  และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓  มำตรำ  ๖๓/๑  (๒) 
  มำตรำ  ๖๓/๒  และมำตรำ  ๖๔ ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
 (ข) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น  นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม  (ก) ฉบับละ   ๕๐๐ บำท 
(๘) ค่ำยื่นค ำขอ  ฉบับละ   ๑๐๐ บำท 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๙) กำรรับรองส ำเนำเอกสำร 
 (ก) ภำษำไทย  หน้ำละ   ๒๐ บำท 
 (ข) ภำษำต่ำงประเทศ   หน้ำละ   ๕๐ บำท 

(๑๐) กำรออกหนังสือรับรอง 
 (ก) ภำษำไทย  หน้ำละ   ๒๐๐ บำท 
 (ข) ภำษำต่ำงประเทศ หน้ำละ   ๔๐๐ บำท 
(๑๑) กำรแปลภำษำต่ำงประเทศ ฉบับละ   ๕๐๐ บำท 
(๑๒) ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ   
 (ก) กำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญำต ครั้งละ   ๑๐๐ บำท 
  ให้น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน 
 (ข) กำรเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุลผู้จัดกำร ครั้งละ   ๑๐๐ บำท 
 (ค) กำรเปลี่ยนรำยกำรในใบอนุญำตท ำงำน ครั้งละ   ๓๐๐ บำท 
ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บเฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นค ำขอส ำหรับคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓/๑  

(๑)  (๓)  และ  (๔)   
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่ ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวซึ่ งนำยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
(๒) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นพยำนตำมที่ศำลมีค ำสั่งให้สืบพยำนก่อนกำรฟ้องคดีหรือระหว่ำง 

กำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวตำม  (๑)  หรือ  (๒)  ที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบห้ำปี   

แต่ไม่เกินสิบแปดปี 
(๔) คนต่ำงด้ำวตำม  (๓)  ซึ่งต่อมำมีอำยุเกินสิบแปดปี  และได้ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำต

ท ำงำนและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภำยในสำมสิบวันก่อนมีอำยุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชำติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

้หนา   ๑๖
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชก ำหนด  รวมทั้งยกเว้น  
ค่ำธรรมเนียม  และมำตรำ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นรำยปีตำมอัตรำ  
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  สมควรก ำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำน  และค่ำธรรมเนียม  
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  รวมทั้งยกเว้นค่ำธรรมเนียมทั้งหมดหรือบำงส่วนในกำรยื่นค ำขอส ำหรับคนต่ำงด้ำว   
ตำมมำตรำ  ๖๓/๑  (๑)  (๓)  และ  (๔)  และคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
หรือพยำนในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รวมถึง 
ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๗
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