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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางาน   

ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 

 

เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๓/๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
ข้อ ๒ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ซึ่งทํางานกับนายจ้างอยู่แล้วและประสงค์  

จะทํางานในประเทศไทยต่อไป  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ  และได้รับหนังสือเดินทาง  (Passport)  หนังสือเดินทาง

ชั่วคราว  (Temporary  Passport)  เอกสารเดินทาง  (Travel  Document)  หรือเอกสารรับรองบุคคล  
(Certificate  of  Identity)  ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  แต่ไม่ย่ืนคําขออนุญาตทํางานภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้รับการตรวจลงตรา  ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เท่าระยะเวลาที่เจ้าพนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองได้อนุญาตไว้แล้วในหนังสือเดินทาง  (Passport)  หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  
Passport)  เอกสารเดินทาง   (Travel  Document)  หรือเอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  
Identity)  โดยให้คนต่างด้าวยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแบบ  ตท.๒  ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ณ  สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑  -  ๑๐  ในเขตพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  ทั้งนี้  
หากคนต่างด้าวทํางานกับนายจ้างไม่ตรงตามท่ีกําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางานเดิมหรือไม่ตรงตามเอกสาร
แสดงตนของคนต่างด้าว  ให้นายจ้างรายใหม่จัดทําสัญญาจ้างกับคนต่างด้าวนั้นแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องและนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางาน  ให้ตรงตามเอกสารและหลักฐานของนายจ้าง
รายใหม่โดยอนุญาตให้ทํางานได้ไม่เกินวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยให้คนต่างด้าวชําระค่าธรรมเนียม
การย่ืนคําขอ  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน  ปีละ  ๙๐๐  บาท  ทั้งนี้  ให้นับต่อจาก
ระยะเวลาที่ใบอนุญาตทํางานเดิมยังไม่สิ้นอายุและให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้อีกคร้ังเดียว  ไม่เกินวันที่  
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  โดยให้คนต่างด้าวชําระค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอ  ๑๐๐  บาท  และ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน  ปีละ  ๙๐๐  บาท 
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(๒) คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ  และคนต่างด้าวที่ ได้รับการผ่อนผันให้อ ยู่ 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางาน  
แต่ทํางานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทํางาน  ให้นายทะเบียนอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้  
โดยให้คนต่างด้าวดั งกล่าว ย่ืนคําขออนุญาตเปลี่ ยนนายจ้างตามแบบ   ตท .๒   หรือ   ตท .๘   
ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางาน
ปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑  -  ๑๐  ในเขตพื้นที่อันเป็น
ที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  โดยให้คนต่างด้าวชําระค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอ  ๑๐๐  บาท  
และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง  ๙๐๐  บาท  และให้ได้รับการยกเว้นการตรวจสขุภาพ   

 ในกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ตามบันทึกความตกลงหรือ
บันทึกความเข้าใจท่ีรัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ  ก่อนวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ให้เปลี่ยน
นายจ้างได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  สําหรับคนต่างด้าว
ที่เข้ามาทํางานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศ  ภายหลังวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 

 (ก) นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต 
 (ข) นายจ้างล้มละลาย 
 (ค) นายจ้างกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายลูกจ้าง 
 (ง) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
 (จ) ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้าง

ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   
ข้อ ๓ ในกรณีที่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ประสงค์จะเดินทางกลับ

ประเทศต้นทางเพื่อจัดทําหนังสือเดินทาง  (Passport)  หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  Passport)  
เอกสารเดินทาง  (Travel  Document)  หรือเอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  Identity)   
ให้นายจ้างยื่นคําขอจ้างคนต่างด้าวดังกล่าว  ณ  ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประทับตรารับเร่ือง  
ในคําขอจ้างคนต่างด้าวดังกล่าว  และออกใบรับคําขอเพื่อนัดให้นายจ้างนําคนต่างด้าวนั้นไปพบเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด  ณ  ท้องที่จังหวัด 
อันเป็นที่ตั้งสถานท่ีทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้น 
เป็นลูกจ้างและทํางานกับนายจ้างดังกล่าวจริง  เม่ือปรากฏว่าคนต่างด้าวเป็นลูกจ้างของนายจ้างจริง   
ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักรเพื่อขอรับหนังสือเดินทาง  (Passport)  
หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  Passport)  เอกสารเดินทาง  (Travel  Document)   
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หรือเอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  Identity)  หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  ทั้งนี้  ให้เจ้าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองอํานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวดังกล่าวโดยประทับตราอนุญาตให้เข้าและออก
ราชอาณาจักรในเอกสารรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร  และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
เฉพาะการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 

เม่ือคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทาง  (Passport)  หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  Passport)  
เอกสารเดินทาง  (Travel  Document)  เอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  Identity)  หรือเอกสาร 
ที่ประเทศต้นทางออกให้แล้ว  ให้ไปขอรับการตรวจลงตรา  (Visa)  ณ  สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
ที่คนต่างด้าวทํางาน  โดยชําระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา   (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว   
(Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  
โดยให้ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  และให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปยื่น 
คําขออนุญาตทํางาน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางาน
ปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑  -  ๑๐  ในเขตพื้นที่อันเป็น
ที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานได้  ถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยให้คนต่างด้าวชําระค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอ  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางาน  ๔๕๐  บาท  ทั้งนี้  ให้คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในระหว่างเวลาที่ 
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

ข้อ ๔ ในกรณีที่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ซึ่งทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว  
แต่ไม่มีเอกสารแสดงตน  ให้นายจ้างย่ืนคําขอจ้างคนต่างด้าวที่ทํางานกับตนน้ัน  ณ  ศูนย์รับแจ้ง 
การทํางานของคนต่างด้าว  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว 

ให้นายจ้างย่ืนคําขอจ้างคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
ถึงวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  และเม่ือนายจ้างได้ย่ืนคําขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว  ประทับตรารับเร่ืองในคําขอจ้างคนต่างด้าว
และออกใบรับคําขอเพื่อนัดให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงแรงงาน  หรือหน่วยงานที่กระทรวงแรงงานกําหนด  ในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวทํางาน 
เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้นเป็นลูกจ้าง  และทํางานกับนายจ้างดังกล่าวจริง   
เม่ือปรากฏว่าคนต่างด้าวเป็นลูกจ้างของนายจ้างจริงให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองแก่คนต่างด้าว 
เพื่อนําไปจัดทําเอกสารกับประเทศเมียนมาในศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามา
ดําเนินการในประเทศไทย  โดยให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน 
ในศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  และหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่กระทรวงแรงงาน 
แจ้งให้ทราบ 

เม่ือคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทาง  (Passport)  หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  
Passport)  เอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  Identity)  หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยให้
ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  และให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอํานาจ
ในการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  เฉพาะการดําเนินงานในศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา  และหน่วยบริการเคล่ือนที่ตามที่กระทรวงแรงงานแจ้งให้ทราบ  เม่ือคนต่างด้าวได้รับ
การตรวจลงตราแล้วให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปย่ืนคําขออนุญาตทํางาน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด  
ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑  -  ๑๐  ในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว   
ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานได้  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยให้คนต่างด้าว 
ชําระค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขออนุญาตทํางาน  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน  ๔๕๐  บาท  
ทั้งนี้  ให้คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในระหว่างเวลาที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

ข้อ ๕ คนต่างด้าวสัญชาติอื่นนอกจากข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ที่ มีถิ่นที่อ ยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ที่มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน  ที่ประสงค์จะทํางานหรือใบอนุญาต
ทํางานสิ้นอายุ  หรือทํางานไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางาน  ให้ย่ืนคําขออนุญาตทํางาน   
หรือย่ืนคําขอเปล่ียนหรือเพิ่มนายจ้าง  ท้องที่  หรือประเภทงาน  แล้วแต่กรณี  ณ  สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  
หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑  -  ๑๐  ในท้องที่กรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้ง 
ของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว   

ข้อ ๖ ให้จัดตั้ง  “ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว”  ดังต่อไปนี้  เพื่อทําหน้าที่
เก่ียวกับการรับแจ้งการทํางานตามประกาศนี้  โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก  และให้
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
การดําเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ตามที่กระทรวงแรงงานร้องขอ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้จัดตั้ง  ณ  สถานที่ตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้จัดตั้ง  ณ  สถานที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด 
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นให้กรมการจัดหางานจัดตั้ง  “ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา”  หรือขยายศูนย์ตรวจสัญชาติเพิ่มเติมจากศูนย์ตรวจสัญชาติเดิมที่มีอยู่ในท้องที่จังหวัด 
ที่เหมาะสม  และให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดส่งเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปประจําศูนย์ดังกล่าว  
เพื่อตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ 
ในราชอาณาจักร  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตรา  ๕๐๐  บาท  
ในกรณีนี้ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีอํานาจในการตรวจลงตรา  (Visa)  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  



   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(Non-Immigrant  L-A)  และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนอกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร  
เฉพาะการดําเนินงานในศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  และหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามท่ี
กระทรวงแรงงานแจ้งให้ทราบ  และให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปย่ืนคําขออนุญาตทํางาน  ณ  สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด  ในท้องที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  หรือสํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๑  -  ๑๐  ในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทํางานปัจจุบันของคนต่างด้าว  
โดยให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  ทั้งนี้  โดยให้คนต่างด้าว
ชําระค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอ  ๑๐๐  บาท  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน  ๔๕๐  บาท 

ข้อ ๘ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานที่ประทับตราคําว่า  “ใช้แทนใบอนุญาต
ทํางาน”  ให้ใช้ได้เสมือนใบอนุญาตทํางาน  โดยใช้คู่กับเอกสารสําคัญประจําตัวที่ประเทศต้นทางออกให้
เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทํางานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว   

ข้อ ๙ ในระหว่างที่คนต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาติหรือจัดทําหนังสือเดินทาง  
(Passport)  หนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  Passport)  เอกสารรับรองบุคคล  (Certificate  of  Identity)  
หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามประกาศน้ี  ให้ได้รับการยกเว้นเก่ียวกับการเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ข้อ ๑๐ คําขอจ้างคนต่างด้าว  เอกสารรับรอง  เอกสารรับรองการเดินทางไปนอก
ราชอาณาจักร  และคําขออนุญาตทํางานให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ บรรดากฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใด ๆ  ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้   
ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



 
 
    
ที่ ...................                                           (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
 
 
 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า คนต่างด้าว ช่ือ-สกุล..................................................................................
เพศ........... อายุ.........ปี สัญชาติ..............ทํางานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือ .......................................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................โทรศัพท์.....................................
ประเภทกิจการ........................................... 

 คนต่างด้าวดังกล่าวประสงค์จะเข้ารับการตรวจสัญชาติในจังหวัด.................................................................... 
      
   ให้ไว้ ณ วันที ่.............................. พ.ศ. ....................... 
 
 
 (ลงช่ือ)............................................................    
 (..........................................................) 
        จัดหางานจังหวัด/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 

ติดรูปถ่ายคนต่างดา้ว 



             กรมการจัดหางาน 
                 DEPARTMENT OF  
                   EMPLOYMENT 
             กระทรวงแรงงาน 
              MINISTRY OF LABOUR 

 
คําขออนญุาตทํางาน 

  

เฉพาะเจ้าหน้าที ่/  
FOR OFFICIAL USE ONLY 

เลขรับที่...................................   
วันที่รับ.................................... 
ชื่อผู้รับ.....................................  

1. ข้อมูลคนต่างด้าว / Alien’s Information 

 1.1 ช่ือผู้ย่ืนคําขอ         นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................... 
  Name of applicant  Mr./Mrs./Miss 
  สัญชาติ / Nationality.......................................เกิดวันที่ / Date of birth ................................อายุ / Age ............ปี / Years   
 1.2 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที่ / Address in Thailand No .………… ……………………………………………………………… ……..............  

1.3 เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ดังต่อไปน้ี   □ หนังสือเดินทาง  □ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
Document showing a permission to stay in the Kingdom as follows:                   Passport No.          Document in lieu of passport No 

□ บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย    เลขที่................................................................................           
              Border Pass No.       Non Thai Identification card No.      

  ออกให้ที่.............................. ประเทศ.............................. ออกให้วันที่.............................. ใช้ได้ถึงวันที่...............................  
              Issued at                          Country                           Date of issue                          Valid until                               
  ตรวจลงตราประเภท.................... เลขที่.................... ออกให้ที่....................... ออกให้วันที่............... ใช้ได้ถึงวันที่.............. 
  Type of visa                              No.                     Issued at                    Date of issue            Valid until                 
      

2. ข้อมูลการขออนุญาต / Application Information 

2.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต / Category of work being applied …………………………………………………………………………… 
     ตําแหน่ง  □ กรรมกร General  Worker                       □ รับใช้ในบ้าน Domestic Worker  
2.2 ช่ือนายจ้าง / Name of employer……………………………………………………………………………….……………………………………..  
     ประเภทกิจการ Type of Business ……………………………………………………………………………………………………………………. 
     ที่อยู่นายจ้าง / Address of employer No. ............................................................................................................................ 

โทรศัพท์.......................................โทรสาร................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์..................................................... 
Telephone                              Facsimile                            E-mail address                                                 
(ท่ีอยู่นายจ้างถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง / ln the case where there are more than one Address of employer, please special all) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ / I hereby certify that the information given above is true in every respect. 

                                                                         ลายมือช่ือ.........................................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                                             Signature                                                               Applicant 
                                                                    วันที่ / Date .................................................................                  
 

 
คํารบัรองนายจ้าง  : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นลูกจ้างของข้าพเจ้าจริง   ...........................................นายจ้าง 
                                                                                                 (.........................................) ตัวบรรจง 

เฉพาะเจ้าหนา้ที่ / FOR OFFICIAL USE ONLY 

     คําสั่งนายทะเบียน  
      □ อนุญาต      □ ไม่อนุญาต         
                                                                           ลายมือช่ือ ………............……………………………. 
                                                                                        (                                        ) 
                                                                           ตําแหน่ง 
                                                                                     วันที…่………………………………………… 
 

 



             กรมการจัดหางาน 
                 DEPARTMENT OF  
                   EMPLOYMENT 
             กระทรวงแรงงาน 
              MINISTRY OF LABOUR 

 
คําขอจ้างคนต่างด้าว 

  

  

1. ข้อมูลคนต่างด้าว / Alien’s Information 

 1.1 ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................ 
  Name Mr./Mrs./Miss 
  สัญชาติ / Nationality.......................................เกิดวันที่ / Date of birth ................................อายุ / Age ............ปี / Years   

 1.2 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที่ / Address in Thailand No ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

2. ข้อมูลนายจ้าง Employer’s Information 

ช่ือนายจ้าง / Name of employer……………………………………………………………………………….…………………………………………..  

ประเภทกิจการ Type of Business ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่นายจ้าง / Address of employer No. .................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

       โทรศัพท.์......................................โทรสาร.................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์......................................................... 
        Telephone                              Facsimile                               E-mail address                                                 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ / I hereby certify that the information given above is true in every respect. 

 
คํารบัรองนายจ้าง  : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคนต่างด้าวเป็นลูกจ้างของข้าพเจ้าจริง   ...........................................นายจ้าง 
                                                                                                 (.........................................) ตัวบรรจง 

 
 
 

 
 

 

 

ติดรูปถ่าย 

Photo 



 
 
    
ที่ ...................                                           (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
 
 
 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า คนต่างด้าว ช่ือ-สกุล..................................................................................
เพศ........... อายุ.........ปี สัญชาติ..............ทํางานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือ .......................................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................โทรศัพท์.....................................
ประเภทกิจการ........................................... 

 คนต่างด้าวดังกล่าวประสงค์จะเดินทางกลับไปทําเอกสารที่ประเทศต้นทาง 
      
   ให้ไว้ ณ วันที ่.............................. พ.ศ. ....................... 
 
 
 (ลงช่ือ)............................................................    
 (..........................................................) 
        จัดหางานจังหวัด/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 

ติดรูปถ่ายคนต่างดา้ว 

สําหรับเจ้าหน้าที่ ตม. 

ขาออก ขาเขา้ 


