
การด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการท างาน 
ของแรงงานต่างด้าว ป ีพ.ศ. 2562-2563 

 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท างาน          
ของแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ. 2562 - 2563  โดยให้ด าเนินการในลักษณะน าเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ
ที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)  
ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตท างานเดิมจะหมดอายุ ดังนี้ 

(1) ใบอนุญาตท างาน หมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 เริ่มด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 2 ก.ย.2562 -  
15 ธ.ค.2562 ด าเนินการ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน 

(2) ใบอนุญาตท างาน หมดอายุตั้งแตว่ันที่ 31 มี.ค. 2563 - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เริ่มด าเนนิการตั้งแต่วันที่  
16 ธ.ค.2562 - 31 ม.ีค.2563 ด าเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ตั้งที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 

ซึ่งการประทับตราอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรจะไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
และสามารถยื่นค าขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด 90 วัน  ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการภายใน
ก าหนดแรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและหากประสงค์จะท างานในประเทศไทย ต้องเดินทางเข้ามาท างาน
ตามระบบ MOU เท่านั้น 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างย่ืนความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว  
สถานที่ :   ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 
เอกสารหลักฐาน : 1) แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว  
    2) หนังสือเดินทาง+วีซ่า (ท้ังตัวจริงและส าเนา) 
    3) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือใบอนุญาตท างาน   
        (เล่มสีน้ าเงินหรือเล่มสีส้ม) หรือหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) (เล่มสีเหลือง) 
    4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 
    5) ส าเนาเอกสารประกอบกิจการนายจ้าง (ถ้ามี) 

6) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (กรณีนิติบุคคล) 
  7) กรณีมอบอ านาจ 
        7.1 กรณีมอบอ านาจให้กับสาม/ีภรรยา/บุตร/บิดา/มารดา/พ่ีน้อง/ลูกจ้าง 

           (1) หนังสือมอบอ านาจนายจ้าง  
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ  
               แสดงถึงความสัมพันธ์ ตามกฎหมาย 
 (4) ส าเนาหลักฐานประกันสังคม (สปส 1-10 ) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
               และส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ *กรณีเป็นนิติบุคคล*                                                 
     7.2 กรณมีอบอ านาจให้ บริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ  

(1) หนังสือมอบอ านาจ ทีน่ายจ้างมอบอ านาจให้บริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน    
(2) ส าเนาสัญญาที่นายจ้างท ากับบริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

 (4) ส าเนาใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ (แบบ บต.1) 
(5) หนังสือมอบอ านาจ ทีบ่ริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน มอบอ านาจให้ 
     ลูกจ้างของบริษัทน าคนต่างด้าว   

 (6) ส าเนาบัตรลูกจ้างของบริษัทน าคนต่างด้าว  ส าเนาหลักฐานประกันสังคม  
                 (สปส 1-10 ) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
           ผู้รับมอบอ านาจ 

ค่าใช้จ่าย :   ไม่มี 
ติดต่อหน่วยงาน : 077-862026-8   
 

คนต่างด้าว 

นายจ้าง 

กรณีนายจ้าง 
ไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง 
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ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม 
สถานที่ :   ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 
เอกสารหลักฐาน : 1) แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (ส าหรับนายจ้าง)  
  2) แบบขอตรวจสอบรายชื่อแรงงานต่างด้าว 
  3) แบบตรวจสอบข้อมูลการน าส่งเงินสมทบ 
  4) บัตรประจ าตัวประชาชนนายจ้าง (ฉบับจริง) 
  5) ส าเนาเอกสารประกอบกิจการนายจ้าง 
  6) แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 
  7) หนังสือมอบอ านาจ (เฉพาะของสนง.ประกันสังคม) 
  8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนายจ้าง 
  9) บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (ฉบับจริง) 
ค่าใช้จ่าย :   ไม่มี 
ติดต่อหน่วยงาน : 077-828534-6   
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
สถานที่ :   โรงพยาบาลประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ 
เอกสารหลักฐาน : 1) แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข) 
    2) หนังสือเดินทาง+วีซ่า (ทั้งตัวจริงและส าเนา) 
    3) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) หรอืใบอนุญาตท างาน  
        (เล่มสีน้ าเงินหรือเล่มสีส้ม) หรือหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) (เล่มสีเหลือง) 
    4) ส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง  
         *กรณี ที่สถานที่ท างานของแรงงานต่างด้าวไม่ตรงกับทะเบียนบ้านนายจ้าง  
                   ให้ระบุสถานที่ท างาน ในส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้างด้วย 
    5) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ยกเวน้ รพ.อ.กระบุรี และ รพ.อ.ละอุ่นไม่ต้องใช้รูปถ่าย) 

ค่าใช้จ่าย : - ตรวจสุขภาพ 500 บาท 
  - ประกันสุขภาพ 2 ปี 3,200 บาท หรือประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท 
    กรณีเข้าประกันสังคมใหม่ (ไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพ กรณีมีประกันสังคมอยู่แล้ว) 

ติดต่อหน่วยงาน : - รพ.ระนอง   077-812630-3 ต่อ 1686  
- รพ.กระบุรี   077-841397-9 , 077-891719 , 063-0971063 
- รพ.ละอุ่น  077-899327 , 077-899054 

   - รพ.กะเปอร์    077-897222 , 077-897016 
   - รพ.สุขส าราญ   077-989819   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีนายจ้าง 
ไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง 
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ขั้นตอนที่ 4   ตรวจลงตราและประทับตรา (วีซ่า) ให้อยู่ในราชอาณาจักร 
สถานที่ :   ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองระนอง 
เอกสารหลักฐาน :  1) แบบค าขอ (ตม.7) 

2) รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิว้) 
3) แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว  (Name List)  
    ส าหรับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
4) ส าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง) 
5) ส าเนาใบอนุญาตท างาน (พร้อมตัวจริง) 
6) ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (จากโรงพยาบาลเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 60 วัน) 
7) หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าท างาน 

- หนังสือรับรองบุคคลธรรมดา 

- หนังสือรับรองนิติบุคคล 

8) แผนที่ตั้งสถานที่ท างาน และสถานที่พ านักของต่างด้าว (อย่างละเอียด) 
9) หลักฐานของนายจ้าง 

    9.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

               - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

    9.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 

              - ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน) 
                        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ  

       (รับรองส าเนาพร้อมตราประทับบริษัท) 
หมายเหตุ : 1. นายจ้างต้องมากับแรงงานต่างด้าวด้วย ในกรณีที่นายไม่สามารถมาด้วยตนเองได้  

                                สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาด าเนินการแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้ 
                     1.1 หนังสือมอบอ านาจ 

                   1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ, ผู้มอบ และพยาน 

                 2.ในการมอบอ านาจ กรณีคนต่างด้าว 1 คน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  
                                        และหากคนต่างด้าวมีจ านวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
ค่าใช้จ่าย :    ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ครั้งละ 1 ปี) จ านวน 1,900 บาท 
ติดต่อหน่วยงาน : 077-826938 , 077-822444 ต่อ 110   
 
ขั้นตอนที่ 5 ยื่นค าขออนุญาตท างาน แจ้งการจ้างคนต่างด้าวและแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าว 
สถานที่ :   ส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 
เอกสารหลักฐาน :  1) แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (ส าหรับกรมการจัดหางาน) 
    2) แบบค าขอใบอนุญาตท างาน (ตท.2) 
    3) แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าท างานของคนต่างด้าว 
    4) หนังสือเดินทาง+วีซ่า (ทั้งตัวจริงและส าเนา) 
  5) บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) หรือส าเนาใบอนุญาตท างาน (เล่มสีน้ าเงิน  
            หรือเล่มสีส้ม) หรือหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) (เล่มสีเหลือง) ทั้งตัวจริงและส าเนา 
  6) ใบเสร็จรับเงิน ที่ช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ท้ังตัวจริงและส าเนา) 
    7) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 
    8) หนังสือมอบอ านาจคนต่างด้าว *กรณีแรงงานต่างด้าวไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง* 
     
 
 

คนต่างด้าว 
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    9) หนังสือรับรองการจ้าง 
 10)  สัญญาจ้าง 

    11) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 
    12) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  13) กรณีมอบอ านาจ 
        13.1 กรณมีอบอ านาจให้กับสามี/ภรรยา/บุตร/บิดา/มารดา/พ่ีน้อง/ลูกจ้าง 

           (1) หนังสือมอบอ านาจนายจ้าง  
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ  
               แสดงถึงความสัมพันธ์ ตามกฎหมาย 
 (4) ส าเนาหลักฐานประกันสังคม (สปส 1-10 ) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
               และส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ *กรณีเป็นนิติบุคคล*                                                 
     13.2 กรณมีอบอ านาจให้ บริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ  

(1) หนังสือมอบอ านาจ ที่นายจ้างมอบอ านาจให้บริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน   
(2) ส าเนาสัญญาที่นายจ้างท ากับบริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

 (4) ส าเนาใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ (แบบ บต.1) 
(5) หนังสือมอบอ านาจ ทีบ่ริษัทน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน มอบอ านาจให้ 
     ลูกจ้างของบริษัทน าคนต่างด้าว   

 (6) ส าเนาบัตรลูกจ้างของบริษัทน าคนต่างด้าว ส าเนาหลักฐานประกันสังคม  
                (สปส 1-10 ) พร้อมส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ 

ค่าใช้จ่าย :  - ค่าค าขอและค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน  1,900 บาท/2 ป ี
   - ค่าหลักประกันในการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับ 1,000 บาท/คน 
       นายจ้างในประเทศ (กรณีนายจ้างด าเนินการด้วยตนเอง) 
 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจ าตัวตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
สถานที่ :   ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดระนอง  
เอกสารหลักฐาน : 1) แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (ส าหรับกรมการปกครอง) 
    2) แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.บ.1) 
    3) หนังสือเดินทาง+วีซ่า (ทั้งตัวจริงและส าเนา) 
    4) บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) หรือถ้าไม่มีบัตรสีชมพู  
           ต้องคัด ทร. 38/1  
    5) เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตท างาน (ใบรับค าขอ) *ยกเว้นผู้ติดตาม  
    5) ส าเนาใบรับรองแพทย์  
    6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง กรณีท่ีพักของแรงงาน
        ต่างด้าวอยู่คนละที่กับนายจ้างให้น าส าเนาทะเบียนบ้านที่พักมาแสดงด้วย หากเจ้าบ้าน 
                 ไม่สามารถมาด าเนินการได้ให้มีหนังสือมอบหมายบุคคลที่มาด าเนินการแทนเจ้าบ้าน 
    7) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

ค่าใช้จ่าย :  ค่าธรรมเนียมการจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี 
   สัญชาติไทย 80 บาท 
ติดต่อหน่วยงาน : 077-822059   
 

กรณีนายจ้าง 
ไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง 

นายจ้าง 


