
ค ำถำม – ค ำตอบ เรื่องกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวกัมพูชำ ลำว เมียนมำ 
 
ค ำถำมข้อที่ 1  คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ท างานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ 

ต้องท าอย่างไร 
ค ำตอบ   - กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุ       
  ให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตท างานใหม่  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตท างาน 
  หมดอายุ  (เฉพาะกลุ่มแรงงานน าเข้าตามระบบ MOU)  ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.)  
  หรือ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 (สจก.) 
  - กรณีไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ด าเนินการยื่นค าร้องขอน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
 
ค ำถำมข้อที่ 2 คนต่างด้าวทั่วไป WP ยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร  
ค ำตอบ   เปลี่ยนนายจ้างได้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 โดยยื่นค าขอเปลี่ยนนายจ้าง 
  ได้ที่ สจจ./สจก. ณ พื้นท่ีที่ท างานของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
 
ค ำถำมข้อที่ 3  นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (น าเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องท าอย่างไร ติดต่อ 
  ได้ที่ไหน 
ค ำตอบ  ขั้นตอน MOU ด าเนินการดังนี้โดยสรุป 
  1. ยื่นขอหนังสือน าเข้า (Demand Letter)  
  2. ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย 
  3. ประเทศต้นทางจัดท าบัญชีรายชื่อ (Name List) 
  4. คนงานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่าน ตม. ที่ก าหนด ตม.ตรวจลงตรา (VISA) 
  5. คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างที่จังหวัดตาก (สัญชาติเมียนมา)  
  จังหวัดสระแก้ว (สัญชาติกัมพูชา) จังหวัดหนองคาย (สัญชาติลาว) และเดินทางไปสถานประกอบการ 
  รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.doe.go.th หรือ โทรสายด่วน 1694 
    การน าเข้า (MOU) มี 2 วิธี (1) นายจ้างน าเข้าเอง (2) นายจ้างให้บริษัทน าเข้า (เอกชน) เป็น 
  ผู้ด าเนินการ 
 
ค ำถำมข้อที ่4  คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ท างานตามระบุไว้ใน WP หากบัตรหมดอายุประสงค์จะท างานต่อ  
  ท าได้หรือไม่ และต้องท าอย่างไร 
ค ำตอบ  ไม่สามารถท างานต่อได้ ถ้าประสงค์จะท างานต่อจะต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอน าเข้าแรงงานต่างด้าว   
 
ค ำถำมข้อที ่5  หากแรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้างข้ามประเภทงาน สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ 
ค ำตอบ   สามารถเปลี่ยนนายจ้างและประเภทงานได้ โดยยื่นค าขอที่ สจจ./สจก. 1-10  โดยจะต้องช าระ 
  ค่าหลักประกัน 1,000  บาท 
 
 
 
 



ค ำถำมข้อที ่6   คนต่างด้าวน าเข้าตาม MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ และข้ามประเภทงานได้หรือไม่ 
ค ำตอบ   - แรงงานน าเข้า MOU  เปลี่ยนนายจ้างได้ต้องเข้าเง่ือนไข 6 ข้อ ดังนี้ 

1. นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต 
2. นายจ้างล้มละลาย 
3. นายจ้างกระท าทารุณกรรมหรือท าร้ายร่างกายลูกจ้าง 
4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมาย่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
5. ลูกจ้างท างานในสภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจท าให้ลูกจ้างได้รับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย 
6. นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย 

 
ค ำถำมข้อที่ 7   หากแรงงานเอกสารยังไม่หมดอายุ ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หากนายจ้างเก่าไม่ให้ใบแจ้งออก  
  หรือหานายจ้างเก่าไม่เจอ ต้องท าอย่างไร 
ค ำตอบ  สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  โดยยื่นค าขอเปลี่ยนนายจ้างได้ที่ สจจ./สจก. 1-10  ในท้องที่ที่เป็น 
  สถานที่ท างานปัจจุบันของแรงงานต่างด้าว แต่ทั้งนี้นายจ้างเก่าต้องแจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน 
  โดยเข้าเงื่อนไข  6  ข้อ  จึงจะเปลี่ยนนายจ้างได้ 
 
ค ำถำมข้อที ่8   แรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมายหากต้องการกลับประเทศต้องท าอย่างไร 
ค ำตอบ   ขอให้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ตม.จังหวัด จะ 
   ด าเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ต่อไป 
 
ค ำถำมข้อที่ 9  แรงงานสามารถท างานในหลายพื้นท่ีในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่ 
ค ำตอบ   ท าได้โดยแรงงานต่างด้าวต้องท างานกับนายจ้างตามใบอนุญาตเท่านั้น 
 
ค ำถำมข้อที่ 10 ลูกจ้างมีพาสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งหมดอายุและไม่หมดอายุจะต้องท าอย่างไร  
ค ำตอบ     หากแรงงานต่างด้าวประสงค์ท างานจะต้องกลับประเทศต้นทางเพ่ือน าเข้าตามระบบ MOU ต่อไป 
 
ค ำถำมข้อที ่11 ถ้าลูกจ้างท างานในท้องที่จังหวัด ต้องท าเรื่องขอขยายเขตพ้ืนที่หรือไม่ 
ค ำตอบ    ไม่ต้องขอขยายพ้ืนที่ แต่ต้องเป็นนายจ้างรายเดียวกัน  
 
ค ำถำมข้อที ่12  ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาท างานจังหวัดอ่ืนได้หรือไม่ อย่างไร 
ค ำตอบ   ไม่ได้ เนื่องจากบัตรผ่านแดนท างานได้เฉพาะจังหวัดติดชายแดนเท่านั้น 
 
ค ำถำมข้อที ่13  ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอ่ืนใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างท า MOU  
ค ำตอบ   นายจ้างใหม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนแก่นายจ้างเก่า 
 
ค ำถำมข้อที ่14  กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างท างานกับนายจ้างหลายคน ท าได้หรือไม่ อย่างไร 
ค ำตอบ   ไม่สามารถท าได้  ลูกจ้างต้องท างานกับนายจ้างตรงตามใบรับอนุญาตท างานก าหนด 
 



ค ำถำมข้อที่ 15 จ าเป็นหรือไม่ ที่ผู้รับมอบอ านาจในการติดต่อธุระเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าว ต้องเป็นพนักงานบริษัท 
   ที่มีประกันสังคมเท่านั้นในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล หรือต้องเป็นบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกัน 
   กับนายจ้างในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
ค ำตอบ   จ าเป็น   
 
ค ำถำมข้อที ่16 ผู้ติดตามของแรงงานที่เกิดในไทยต้องท าอย่างไรจะมีการออกบัตรให้หรือไม่ 
ค ำตอบ   ยังไม่มีการออกบัตรให้ผู้ติดตาม 
 
ค ำถำมข้อที ่17 สามารถดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ทางช่องทางไหนได้บ้าง 
ค ำตอบ   นายจ้างสามารถโหลดแบบฟอร์มแบบค าขอจ้างคนต่างด้าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน  
   WWW.doe.go.th และ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว WWW.doe.go.th/alien 
 

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

