




กลุ่มเป้าหมาย 

แรงงานต่างด้าว + ผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปี 

กัมพูชา ลาว เมียนมา 
ครอบคลุมแรงงานที่ใช้ก าลังกายเป็นหลัก  

ที่ได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยทั้งหมด  
ยกเว้น แรงงานที่น าเข้ามาท างานตามระบบ MOU 



 ใบอนุญาตท างาน  ยังไม่หมดอาย ุ

 การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ยังไม่หมดอายุ 

 แรงงานที่ถือเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือเดินทาง            :   Passport : PP 

2. เอกสารเดินทาง            :   Travel Document : TD 

3. หนังสือเดินทางชั่วคราว  :    Temporary Passport : TP 

4. หนังสือส าคัญประจ าตัว  :    Certificate of Identity : CI 

ที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวต่อไป 



ลักษณะการด าเนินการ 

ด าเนินการในลักษณะน าเข้าตามระบบ  MOU  
โดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน  
ก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตท างานเดิมจะสิ้นอายุ 



การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตท างาน 

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรต่อไป (ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 

    อนุญาตท างานไม่เกิน 2 ปี  โดยแยกเป็น 2 ห้วงเวลา  ดังนี้ 

1) ใบอนุญาตท างานหมดอายุ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 
    อนุญาตท างาน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  เท่ากันทุกคน 

2) ใบอนุญาตท างานหมดอายุ  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 
    อนุญาตท างาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  เท่ากันทุกคน 
     



แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตท างานจะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2562 – 31 มีนาคม 2563 
จังหวัดระนอง 

ใบอนุญาตท างานสิ้นสุดก่อนวันที ่
31 มีนาคม 2563 

อนุญาตให้ท างานถึงวันที ่
30 กันยายน 2564 

ใบอนุญาตท างานสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 
31 มีนาคม 2563 

อนุญาตให้ท างานถึงวันที ่
31 มีนาคม  2565 

จ านวน    6,241    คน 
- กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม               5,559   คน 
- กลุ่มประมงฯ มาตรา 83  เดิม          87    คน 
- กลุ่มประมงฯ มาตรา 83 ใหม่         459    คน 
- กลุ่มจัดท าทะเบียนประวัติฯ            87     คน 

จ านวน    24,308    คน 
- กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม             11,199    คน 
- กลุ่มจัดท าทะเบียนประวัติฯ        13,109    คน 

 
 

จ านวนแรงงานที่ต้องด าเนินการ 
30,549  คน 



คุณสมบัติของผู้ท่ีจะด าเนินการ 

 นายจ้าง 
บุคคลธรรมดา   ให้ยื่นด้วยตนเอง  หรือมอบอ านาจให ้
                                    พ่อ แม่ พี่ น้อง  มาด าเนินการแทน  
นิติบุคคล         กรรมการผู้มีอ านาจ  หรือมอบอ านาจให ้
                                    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล  หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
                                    มาด าเนินการแทน 
     ต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท/คนต่างด้าว 1 คน ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท 

 ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเขา้มาท างานในประเทศ  มาด าเนินการแทน  

      วางเงินประกัน 5,000,000 บาท กับกรมการจัดหางาน 



ระยะเวลาด าเนินการ 

2 กันยายน 2562 – 15 ธันวาคม 2562   
ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน 

16 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563   
ณ  ศูนย์ OSS / รพ./ตม. 



แนวทางการด าเนินการ 

นายจ้าง/บนจ. 
ยื่น ค าขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สจจ. 
ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ / 

รับรอง Name List ให้นายจ้าง 

ประกันสังคม/รพ. 
ตรวจสุขภาพ / ประกันสุขภาพ /

ประกันสังคม 

ตม. 
อนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร 2 ปี /ครั้งละ 1 ปี 

แรงงานยื่นค าร้องก่อนหมดอายุ 90 วันท าการ 

สจจ. 
นายจ้าง/คนต่างด้าว ย่ืนขอ
อนุญาตท างาน /สจจ.ออก
หลักฐานการอนุญาตท างาน 

ปค./ส านักทะเบียนฯ 
จัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ  

ออกบัตรประจ าตัวฯ  
(ใบอนุญาตท างานอยู่ด้านหลังบัตร) 



1. แบบค าขอบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว                                (สจจ.รน) 

2. แบบค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)         (ตม.รน) 

3. แบบ ตท.2 ขออนุญาตท างาน /แบบแจ้งการเข้าท างาน                             (สจจ.รน) 

4. แบบ ท.บ.1                                                                                  (ปค.) 

นายจ้าง หรือ ผู้รับอนุญาตฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร/กรอกแบบฟอร์ม  
ได้ที่เว็บไซต์  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง              www.doe.go.th/ranong 

นายจ้างเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
หนังสือเดินทาง  PP/TD/TP/CI 
หนังสือเดินทาง หน้าตรวจลงตราวีซ่า (VISA) 
    ใบอนุญาตท างาน 
หลักฐานนายจ้าง / ผู้รับอนุญาตฯ 















แบบบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว 
หนังสือเดินทาง  PP/TD/TP/CI 
หนังสือเดินทาง หน้าตรวจลงตราวีซ่า (VISA) 
     ใบอนุญาตท างาน 
หลักฐานนายจ้าง / ผู้รับอนุญาตฯ 

นายจ้าง 

สจจ. 

นายจ้าง 
ได้รับ 

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
       จ านวน  5  ฉบับ  (นายจ้าง/สจจ./รพ./ตม./ปค.) 
   ใบแจ้งช าระเงิน 
        ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน (รายบุคคล) 
ใบช าระหลักประกัน 

***การช าระแยกหน่วยงาน  ฉบับละ  10 บาท 
***ช าระตั้งแต่ 2 หน่วยงาน  ครั้งละ  15 บาท 

































แบบบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว  
       ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว  (ส าเนา) 
บัตรประจ าตัวประชาชนนายจ้าง นายจ้าง 

ปกส. 

นายจ้าง 
ได้รับ 

การรับรองสิทธิการเข้าสู่ผู้ประกันตนของแรงงานต่างด้าว 





คนต่างด้าว 
ได้รับ 

ใบรับรองแพทย์  จ านวน  2  ฉบับ อายุ 1 ปี 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 
หลักฐานการประกันสุขภาพ (กรณีต้องประกันสุขภาพ)  

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว  
       ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
ส าเนาบัตรประกันสังคม หรือ 
ส าเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
    เอกสารประจ าตัวของแรงงานต่างด้าว 







คนต่างด้าว 
ได้รับ 

หนังสือเดินทางหน้าตรวจลงตรา Visa 
       อนุญาตไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบก าหนด 
       ต่อไปได้อีก 1 ปี  รวมเป็น 2 ปี 

คนต่างด้าว 

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว  
       ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
แบบค าขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรฯ (ตม.7) 
ใบรับรองแพทย์ 
     เอกสารประจ าตัวคนต่างด้าว (PP,TD,TP,CI/Visa) 
    ใบอนุญาตท างาน 

ตม. 





คนต่างด้าว 
ได้รับ 

อนุญาตท างานไม่เกิน 2 ปี  
       สิ้นสุด 30 กันยายน 2564  หรือ 31 มีนาคม 2565 
       (ใบรับค าขอเพื่อไปแสดงกับกรมการปกครอง) 
หลักฐานการรับเข้าท างาน /แจ้งการท างาน 

นายจ้าง/คนต่างด้าว 

ค าขอรับใบอนุญาตท างาน (ตท.2) 
ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรอยตราประทับขออยู่ต่อ 
สัญญาจ้าง 
ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 
     ใบเสร็จรับเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
     ใบอนุญาตท างานฉบับเดิม 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
        (กรณีที่นายจ้างไม่ได้ด าเนินการด้วยตนเอง) 

สจจ. 









คนต่างด้าว 
ได้รับ บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

       ด้านหลังบัตรเป็น ใบอนุญาตท างาน 

นายจ้าง/คนต่างด้าว 

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
แบบ ท.บ.1 
ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรอยตราประทับขออยู่ต่อ 
หลักฐานการอนุญาตท างาน (ใบรับค าขอ) /หลักฐานการช าระเงิน 
บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเดิม 
     ส าเนาบัตรประกันสังคม หรือ ส าเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  

สจจ. 



ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

อัตรา (บาท) 

หมายเหต ุ
กิจการเข้าประกันสังคม กิจการไม่เข้าประกันสังคม 

เกิดสิทธิ
ประกันสังคม
เรียบร้อยแล้ว 

ยังไม่เกิดสิทธิ
ประกันสังคม 

กิจการอื่นๆ ยกเว้น
ประมงทะเล 

กิจการประมงทะเล 

1. ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท 500 บาท 500 บาท 500 บาท 

2. ค่าประกันสุขภาพ - 500 บาท 
(3 เดือน) 

3,200 บาท 
/ 2 ป ี

3,200 บาท 
/ 2 ป ี

3. ค่าธรรมเนียมค าขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวต่อไป 

1,900 บาท/ปี 1,900 บาท/ปี 1,900 บาท/ปี 1,900 บาท/ปี 

4. ค่าค าขอ+อนุญาตท างาน 1,900 บาท/2 ปี 1,900 บาท/2 ปี 1,900 บาท/2 ปี 1,900 บาท/2 ป ี

5. ค่าหลักประกันในการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ (กรณีนายจ้างด าเนินการด้วยตนเอง) 

1,000 บาท/คน 1,000 บาท/คน 
 

1,000 บาท/คน 
 

1,000 บาท/คน 
 

ไม่เกิน 
100,000 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และ
ออกบัตรประจ าตัวฯ 

80 บาท 80 บาท 
 

80 บาท 
 

80 บาท 
 

7. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือคนประจ าเรือ - - - 100 บาท 

รวม 5,380 บาท 5,880 บาท 8,580 บาท 8,680 บาท 









การควบคุมและก ากับการท างาน 
ของคนต่างด้าว 

เดิม 
กฎหมายควบคุมโดยวิธีการขออนุญาตทุกขั้นตอน 

ขอใบอนุญาตท างาน (ครั้งแรก) 
ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตท างาน  
   (ประเภทงาน / /ท้องที่/เงื่อนไข) 

ขอใบแทนใบอนุญาตท างาน 



การควบคุมและก ากับการท างาน 
ของคนต่างด้าว 

 

 ปัจจุบัน 
 

กฎหมายควบคุมโดยวิธีการขออนุญาตเท่าที่จ าเป็น 

ขอใบอนุญาตท างาน (ครั้งแรก) 

ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

ขอใบแทนใบอนุญาตท างาน 



สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ไม่ต้องขออนุญาต 
เปลี่ยน / เพิ่ม 

 

 

ประเภทงาน 
     
 

ท้องที่ 
     
 

เงื่อนไข 



สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

น าระบบการแจ้งมาใช้กับการ
เปลี่ยนนายจ้าง 

 

โดยก าหนดให้หน้าที ่
แจ้งทั้ง 3 ฝ่าย 

  

 

คนต่างด้าว 
     
 

 นายจ้างเก่า 
     
 

 นายจ้างใหม่ 



แจ้งเข้าท างาน ภายใน  15 วัน 
    นับแต่วันทีจ่้าง 

(ชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าว 
และลักษณะงานที่ใหท้ า) 

แจ้งออกจากงานภายใน  15 วัน 
    นับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน  

(ระบเุหตุแห่งการออกจากงาน 
ของคนต่างด้าวนั้นด้วย) 

(มาตรา 13) 

แจ้งเข้าท างานภายใน 15 วันนับแต่
วันที่เข้าท างาน  

(ชื่อผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ท างานของ
นายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ท า)   

แจ้งเปลี่ยนนายจ้างทุกครั้ง     
    ที่เปลี่ยนนายจ้าง 

 
 

(มาตรา 64/2) 

นายจ้าง/ผู้ที่จ้าง คนต่างด้าว 



การควบคุมและก ากับการท างาน 
ของคนต่างด้าว 

ข้อห้ามการรับคนต่างด้าวเข้าท างาน 
 

 ห้ามรับคนต่างด้าวท างาน  
     โดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างาน 

 ให้คนต่างด้าวท างาน นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้ 
     อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดนี ้

                           (มาตรา 9) 



การควบคุมและก ากับการท างาน 
ของคนต่างด้าว 

ข้อห้ามการท างานของคนต่างด้าว 
 

 ห้ามคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน 

 ท างานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได้อันเป็นการฝ่าฝืน 

     พระราชก าหนดนี ้

(มาตรา 8) 



สิทธิท่ีจะท ำได ้

หมายถึง 

สิทธิของคนต่างด้าวที่สามารถท างานได้ทุกชนิด 

ตามประเภทงานที่กฎหมายก าหนดให้คนต่างด้าว 

ซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานในแต่ละกลุ่มนั้นท าได้  



คนตา่งดา้วซึง่ไม่มสีถานะทางทะเบยีน และไดบ้ตัร

ประจ าตวั ตามระเบยีบส านกัทะเบยีนกลาง ซึง่ออกตาม

กฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร 

สามารถท างานกบันายจา้งทีไ่ดร้บัอนุญาต ทุก

ประเภทงาน  ทุกทอ้งที ่(แตต่อ้งไดร้บัอนุญาตจาก

นายทะเบยีนปกครอง) 

คนตา่งดา้ว ซึง่เขา้มาในราชอาณาจกัร โดยใชบ้ตัร

ผ่านแดน (Border pass) 

ตามความตกลงระหว่างรฐับาลไทย และรฐับาลเมยีน

มา 
สามารถท างานกบันายจา้งทีไ่ดร้บัอนุญาตใน 

ได ้2 ประเภทงาน คอื 

สามารถเดนิทางเขา้มาท างานได ้คร ัง้ละ ไม่เกนิ 

3 เดอืน 

















ห้ามยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสาร
ส าคัญประจ าตัวของคนต่างด้าวไว ้

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้เก็บ
รักษาใบอนุญาตท างานหรือเอกสารไว้ 
ต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้
คนต่ างด้ าวสามารถเข้ าถึ งเอกสาร
ดั งกล่ าว ได้ ตลอด เวลาตามที่ คน 
ต่างด้าวร้องขอ 

(มาตรา 131) 

• ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

(มาตรา 131) 

นายจ้าง/ผู้ที่จ้าง อัตราโทษ 





การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง 
ในประเทศ (MOU) 

1. นายจ้างด าเนินการน าคนต่างด้าว 
เข้ามาท างานด้วยตนเอง 

2. ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน 
เป็นผู้ด าเนินการ 











สิทธิของนายจ้างที่น าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
ในราชอาณาจักร (MOU) 

นายจ้างไม่มีสิทธิเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากคนต่างด้าว ยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้
ก่อน ดังนี้ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท างาน  
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราที่จ่าย
จริงได้ แต่ต้องได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับ 
ในแต่ละเดือน  







สิทธิของคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานกับนายจ้าง 

คนต่างด้าวที่ออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง ไม่มีสิทธิท างาน
กับนายจ้างรายอื่น ยกเว้น 
 1. พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าที่ตนออกจากงานเป็น
เพราะความผิดของนายจ้าง  
 2. ได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน าคนต่างด้าวมาท างาน
ให้แก่นายจ้างเดิม (นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกันภายใน  
15 วัน นับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวรายนั้น) 



คนต่างด้าวที่ออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง และ 
 1. ไม่สามารถพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจาก
งานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือ 
 2. ไม่ช าระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน าคนต่างด้าวมาท างาน
ให้แก่นายจ้างเดิม 
นายจ้างรายเดิม (รายสุดท้าย) ต้องส่งตัวคนต่างด้าวกลับ

ประเทศต้นทาง  
 

สิทธิของคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานกับนายจ้าง 




