
 

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องท าอย่างไร ? 

1. กรณีที่ยงัไม่มีแรงงานต่างด้าวและต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ให้ด าเนินการดงันี ้

- ด าเนินการขอโควตาและยื่นค าร้องขอน าเข้าแรงงาน
ต่างด้าวที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดหรือส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 1-10 

2. กรณีมีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วและต้องการจ้างให้ถูกต้อง 
ให้ด าเนินการดงันี ้
  - ตรวจสอบเอกสารแรงงานตา่งด้าววา่มีเอกสารดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่

2.1. บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย (บัตรชมพู) 
 ซึง่ด้านหลงัเป็นใบอนญุาตท างานและยงัไมห่มดอาย ุ

2.2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง 
มีตราประทบัวีซา่ Non Immigrant L-A ยงัไมห่มดอาย ุ

2.3. ใบอนญุาตท างานเลม่สนี า้เงินท่ียงัไมห่มดอายุ 
3. หากตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวแล้ว มีเอกสารอย่างใด
อย่างหนึ่งตาม ข้อ 2 ให้นายจ้างไปติดต่อส านักงานจัดหางาน
จังหวัด หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ที่  1 -10  
เพื่อขออนญุาตท างานหรือขอเปลีย่นนายจ้างแล้วแตก่รณี  
4. หากตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวแล้ว พบว่าแรงงาน 
ตา่งด้าวไมม่ีเอกสารใด ๆ  เลย ให้สนันิษฐานวา่เป็นแรงงานตา่งด้าว
หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไมส่ามารถด าเนินการจ้างได้  
 

      ทัง้นี ้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1694 
 
 
 

 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

                                                   กรมการจัดหางาน 

            กระทรวงแรงงาน  http://www.doe.go.th/alien 

ส ำนักงาำนัักหาำาำนังรุาเทพมาำนัครพื้นัท่ี 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  
เขตพื้นที่ บางรัก ปทุมวัน ยานาวา สาธร บางคอแหลม 
438/115 ซ.47 ถ.จันทร ์แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทร 02-211-7558,02-2118167,02-211-9584  

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 
เขตพื้นที่ จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ 
48-48/1 ถ.สุขสวสัดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
โทร 02-427-6109,02-427-5918,02-427-4327 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
เขตพื้นที่ คลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง 
5 อาคาร 7 ชั้น ซ.บางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
โทร 02-398-7615,02-398-6916,02-398-7019 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 
เขตพื้นที่ คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลวง บึงกุ่ม 
7,9,11 ซ.นวมินทร์ 98 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  
โทร 02-948-6009,02-510-3602 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 
เขตพื้นที่ คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม 
555/29-33 หมู่ 13 ถ.สหีบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร 02-540-7006 
02-540-7008 

ส านกังานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 
เขตพื้นที่  คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด 
125 ห้างสรรพสินคา้พาต้าปิ่นเกล้า ชั้น 4 ถ.สมเด็จพระเจ้าปิ่นเกล้า แขวงบางย่ีขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร 02-434-6575-8 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 
เขตพื้นที่ ตลิ่งชัน หนองแขม ภาษีเจริญ ทวีวัฒนา บางแค 
24/6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้นM สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้) ถ.บรมราชชนนี แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 
 โทร 02-422-3916-9 โทรสาร 02-422-3913,02-422-3915 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 
เขตพื้นที่ ดุสิต ป้อมปราบศตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์ 
ชั้น 1 อาคารกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร 
แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร 02-223-2684-5,02-223-6216 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 
เขตพื้นที่ จตุจักร คอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่ 
ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ชั้น 3 333/103 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
โทร 02-576-1780-2 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 
เขตพื้นที่ ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง 
19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2 และชั้น 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทร 02-617-6570,02-6176578 

ส ำนักงาำนัักหาำาำนัักาาวกหทุงักาาวกห 

การจ้างแรงงานต่างด้าว 
อย่างถูกกฎหมาย 

ภายใต้ MOU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คนต่างด้าวไปตรวจ
สุขภาพน าใบรับรองแพทย์ 
ณ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด/ส านักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับ E-Work Permit 

 

7.การน าส่งใบรับรองแพทย์ 

ยื่นที่ส านักงานจัดหา
งานจังหวัด/ส านักงาน
จัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
- แบบ นจ.1 
- แสดงหลักฐาน 
ความจ าเป็น/การให้
โอกาสคนไทย 
 

ยื่นที่ส านักงานจัดหา
งานจังหวัด/ส านักงาน
จัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 
- แบบ นจ.2 
- หนังสือแต่งตั้ง 
- สัญญาจ้างงาน 
- เอกสารนายจ้าง 
 

- รับสมัคร 
 - คัดเลือก 
 - ท าสัญญา 
- จัดท าบัญชีรายช่ือ 
- ส่งรายชื่อให้นายจ้าง
ไทย 

 
 

 

ย่ืนทีส่ านักงานจัดหางาน
จังหวัด/ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 
- บัญชีรายชื่อ 
- แบบ ตท.2 
- ช าระค่าค าขอและค่าธรรมเนียม 
- วางเงินประกัน (กรณีนายจ้าง) 

 

1. ขอโควตา 2.ยื่นค าร้อง 4.ขออนุญาตท างานแทน 

คนต่างด้าว 

3.ประเทศต้นทาง 

กรมการจัดหางาน  
- แจ้งการอนุญาตให้
นายจ้างทราบ 
- แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย 
- แจ้งส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.) 

 
 

คนต่างด้าวเข้ารับการ
อบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้า
ท างานและสิ้นสุดการจ้าง 
- หนองคาย(ลาว) 
- สระแก้ว(กัมพูชา) 
- ตาก(เมียนมา) 
- คนต่างด้าวได้รับ E-Work 
Permit  

 

คนต่างด้าวเดินทางกลับ
ประเทศต้นทางผ่านศูนย์แรก
รับเข้าท างานและสิ้นสุดการ
จ้าง 
- ต้องการกลับเข้ามาท างาน
ใหม่ เว้นวรรค 30 วัน 

 
 

8.สิ้นสุดวาระการจ้าง

งาน 

6.อบรมก่อนท างาน 5.การอนุญาตน าเข้า 

ขั้นตอนการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานภายใต้ MOU 

กรณียังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามมติ

คณะกรรมการฯ เม่ือ 1 พ.ย.59    

มีกรณี  ดังน้ี.. 

   1. นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต 

   2. นายจ้างล้มละลาย 

   3. นายจ้างกระท าทารุณกรรมหรือท าร้าย

ร่างกายลูกจ้าง 

   4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานหรือ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

   5. สภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมที่อาจ

ท าให้ได้รับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือ

สุขภาพอนามัย 

-  แรงงานจดทะเบียนและแรงงานน าเข้า 
MOU 
-  การเพิ่มสถานทีท่ างานของนายจ้างราย
เดียวกัน 
-  ในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า หรือ
กิจการอื่นที่มีลกัษณะการท างานหลายแห่ง 
-  ในท้องที่จังหวัดเดียวกันย่ืน 1 ค าขอ 
(ทุกสถานที่ในทอ้งที่จังหวัด) 
-  หลายท้องที่จังหวัด ย่ืน 1 ค าขอต่อการ
เพิ่ม 1 ท้องที่จังหวัด 
-  ค่าค าขอละ 100 บาท  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเพิ่มท้องที ่

การเพิ่มสถานที่ท างาน 

การเปลี่ยนนายจ้าง 

การน าเขา้ด าเนินการได้ 2 กรณ ี
   1. นายจ้างด าเนินการเอง   2. มอบอ านาจให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการ  

 




