นายจ้ างที่ต้องการจ้ างแรงงานต่ างด้ าวต้ องทาอย่ างไร ?
1. กรณีที่ยงั ไม่มีแรงงานต่างด้ าวและต้ องการจ้ างแรงงานต่างด้ าว
ให้ ดาเนินการดังนี ้
- ดาเนินการขอโควตาและยื่นคาร้ องขอนาเข้ าแรงงาน
ต่า งด้ าวที่ สานัก งานจัด หางานจัง หวัดหรื อ สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื ้นที่ 1-10
2. กรณี มี แ รงงานต่ า งด้ า วอยู่แ ล้ ว และต้ องการจ้ างให้ ถูก ต้ อ ง
ให้ ดาเนินการดังนี ้
- ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้ าวว่ามีเอกสารดังต่อไปนี ้หรื อไม่
2.1. บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี สญ
ั ชาติไทย (บัตรชมพู)
ซึง่ ด้ านหลังเป็ นใบอนุญาตทางานและยังไม่หมดอายุ
2.2. หนังสือ เดิ นทางหรื อ เอกสารแทนหนังสือเดิ นทาง
มีตราประทับวีซา่ Non Immigrant L-A ยังไม่หมดอายุ
2.3. ใบอนุญาตทางานเล่มสีน ้าเงินที่ยงั ไม่หมดอายุ
3. หากตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้ าวแล้ ว มีเอกสารอย่างใด
อย่า งหนึ่ง ตาม ข้ อ 2 ให้ น ายจ้ า งไปติ ด ต่อ สานัก งานจัด หางาน
จัง หวัด หรื อ ส านัก งานจั ด หางานกรุ ง เทพมหานครพื น้ ที่ 1-10
เพื่อขออนุญาตทางานหรื อขอเปลีย่ นนายจ้ างแล้ วแต่กรณี
4. หากตรวจสอบเอกสารแรงงานต่ า งด้ า วแล้ ว พบว่ า แรงงาน
ต่างด้ าวไม่มีเอกสารใด ๆ เลย ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นแรงงานต่างด้ าว
หลบหนีเข้ าเมืองผิดกฎหมาย ไม่สามารถดาเนินการจ้ างได้
ทัง้ นี ้ ติดต่ อสอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ สี ายด่ วน 1694

สำนักงาำนัักหาำาำนังรุ าเทพมาำนัครพื้นัที่
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
เขตพื้นที่ บางรัก ปทุมวัน ยานาวา สาธร บางคอแหลม
438/115 ซ.47 ถ.จันทร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร 02-211-7558,02-2118167,02-211-9584
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
เขตพื้นที่ จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ
48-48/1 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
โทร 02-427-6109,02-427-5918,02-427-4327
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 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
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 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
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
เขตพื้นที่ คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม
555/29-33 หมู่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร 02-540-7006
02-540-7008
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
เขตพื้นที่ คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด
125 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ชั้น 4 ถ.สมเด็จพระเจ้าปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร 02-434-6575-8
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 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
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
เขตพื้นที่ ดุสิต ป้อมปราบศตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์
ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร
แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร 02-223-2684-5,02-223-6216
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
เขตพื้นที่ จตุจักร คอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่
ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ชั้น 3 333/103 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทร 02-576-1780-2
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
เขตพื้นที่ ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง
19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2 และชั้น 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร 02-617-6570,02-6176578

สำนักงาำนัักหาำาำนัักาาวกหทุงักาาวกห

การจ้างแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมาย

ภายใต้

MOU

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

ขั้นตอนการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานภายใต้ MOU
1. ขอโควตา
ยื่นที่สานักงานจัดหา
งานจังหวัด/สานักงาน
จัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
- แบบ นจ.1
- แสดงหลักฐาน
ความจาเป็น/การให้
โอกาสคนไทย

5.การอนุญาตนาเข้า

2.ยื่นคาร้อง
ยื่นที่สานักงานจัดหา
งานจังหวัด/สานักงาน
จัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่
- แบบ นจ.2
- หนังสือแต่งตั้ง
- สัญญาจ้างงาน
- เอกสารนายจ้าง

6.อบรมก่อนทางาน

3.ประเทศต้นทาง
- รับสมัคร
- คัดเลือก
- ทาสัญญา
- จัดทาบัญชีรายชื่อ
- ส่งรายชื่อให้นายจ้าง
ไทย

7.การนาส่งใบรับรองแพทย์

การเปลี่ยนนายจ้ าง

4.ขออนุญาตทางานแทน
คนต่างด้าว
ยื่นทีส่ านักงานจัดหางาน
จังหวัด/สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่
- บัญชีรายชื่อ
- แบบ ตท.2
- ชาระค่าคาขอและค่าธรรมเนียม
- วางเงินประกัน (กรณีนายจ้าง)

8.สิ้นสุดวาระการจ้าง
งาน

กรมการจัดหางาน
- แจ้งการอนุญาตให้
นายจ้างทราบ
- แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย
- แจ้งสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.)

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

คนต่างด้าวไปตรวจ
สุขภาพนาใบรับรองแพทย์
ณ สานักงานจัดหางาน
จังหวัด/สานักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับ E-Work Permit

การนาเข้าดาเนินการได้ 2 กรณี
1. นายจ้างดาเนินการเอง 2. มอบอานาจให้ผู้รับอนุญาตดาเนินการ

คนต่างด้าวเดินทางกลับ
ประเทศต้นทางผ่านศูนย์แรก
รับเข้าทางานและสิ้นสุดการ
จ้าง
- ต้องการกลับเข้ามาทางาน
ใหม่ เว้นวรรค 30 วัน

กรณียังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามมติ
คณะกรรมการฯ เมื่อ 1 พ.ย.59
มีกรณี ดังนี้..
1. นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต
2. นายจ้างล้มละลาย
3. นายจ้างกระทาทารุณกรรมหรือทาร้าย
ร่างกายลูกจ้าง
4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานหรือ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5. สภาพการทางานหรือสภาพแวดล้อมที่อาจ
ทาให้ได้รับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือ
สุขภาพอนามัย

การเพิ่มสถานที่ทางาน
- แรงงานจดทะเบียนและแรงงานนาเข้า
MOU
- การเพิ่มสถานทีท่ างานของนายจ้างราย
เดียวกัน
- ในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า หรือ
กิจการอื่นที่มีลกั ษณะการทางานหลายแห่ง
- ในท้องที่จังหวัดเดียวกันยื่น 1 คาขอ
(ทุกสถานที่ในท้องที่จังหวัด)
- หลายท้องที่จังหวัด ยื่น 1 คาขอต่อการ
เพิ่ม 1 ท้องที่จังหวัด
- ค่าคาขอละ 100 บาท
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเพิ่มท้องที่

