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กฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชกำหนดกำรบริหำรจัด กำร
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำร
จัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำร
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) กฎกระทรวงยกเว้ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ ำ วซึ่ ง เป็ น ผู้ เสี ย หำยจำก
กำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุ ษย์หรือพยำนในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้กำหนดค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท
(๒) ค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมมำตรำ ๓๐
ครั้งละ
๕,๐๐๐ บำท
(๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
ครั้งละ
๑๐,๐๐๐ บำท
(๔) ใบแทนใบอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บำท
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(๕) ใบอนุญำตทำงำน
(ก) สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก
ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ (๒)
มำตรำ ๖๓/๒ และมำตรำ ๖๔
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ
๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ
๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ
๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี ให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(ข) สำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม (ก)
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ
๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ
๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ
๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี ให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำยระยะเวลำกำรทำงำน
(ก) สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก
ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ (๒)
มำตรำ ๖๓/๒ และมำตรำ ๖๔
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ

๒๒๕ บำท
๔๕๐ บำท
๙๐๐ บำท

๗๕๐ บำท
๑,๕๐๐ บำท
๓,๐๐๐ บำท

๒๒๕ บำท
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๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนเกินสำมเดือน
แต่ไม่เกินหกเดือน
ฉบับละ
๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนเกินหกเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี
ฉบับละ
๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนที่มีอำยุเกินหนึ่งปี
ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(ข) สำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม (ก)
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ
๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนเกินสำมเดือนแต่ไม่เกิน
หกเดือน
ฉบับละ
๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน
หนึ่งปี
ฉบับละ
๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนเกินหนึ่งปี ให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(๗) ใบแทนใบอนุญำตทำงำน
(ก) สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก
ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ (๒)
มำตรำ ๖๓/๒ และมำตรำ ๖๔
ฉบับละ
(ข) สำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม (ก) ฉบับละ
(๘) ค่ำยื่นคำขอ
ฉบับละ

๔๕๐ บำท
๙๐๐ บำท

๗๕๐ บำท

๑,๕๐๐ บำท

๓,๐๐๐ บำท

๒๐๐ บำท
๕๐๐ บำท
๑๐๐ บำท
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(๙) กำรรับรองสำเนำเอกสำร
(ก) ภำษำไทย
หน้ำละ
๒๐ บำท
(ข) ภำษำต่ำงประเทศ
หน้ำละ
๕๐ บำท
(๑๐) กำรออกหนังสือรับรอง
(ก) ภำษำไทย
หน้ำละ
๒๐๐ บำท
(ข) ภำษำต่ำงประเทศ
หน้ำละ
๔๐๐ บำท
(๑๑) กำรแปลภำษำต่ำงประเทศ
ฉบับละ
๕๐๐ บำท
(๑๒) ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
(ก) กำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญำต
ครั้งละ
๑๐๐ บำท
ให้นำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
(ข) กำรเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุลผู้จัดกำร
ครั้งละ
๑๐๐ บำท
(ค) กำรเปลี่ยนรำยกำรในใบอนุญำตทำงำน
ครั้งละ
๓๐๐ บำท
ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บเฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอสำหรับคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓/๑
(๑) (๓) และ (๔)
ข้อ ๔ ให้ ย กเว้ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ ำ วซึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี แ ละ
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี อ นุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
เป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
(๒) คนต่ ำ งด้ ำ วซึ่ ง เป็ น พยำนตำมที่ ศำลมี ค ำสั่ ง ให้ สื บ พยำนก่ อ นกำรฟ้ อ งคดีห รื อ ระหว่ำง
กำรดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวตำม (๑) หรือ (๒) ที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบห้ำปี
แต่ไม่เกินสิบแปดปี
(๔) คนต่ำงด้ำวตำม (๓) ซึ่งต่อมำมีอำยุเกินสิบแปดปี และได้ดำเนินกำรขอรับใบอนุญำต
ทำงำนและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภำยในสำมสิบวันก่อนมีอำยุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุชำติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
มี อ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดอั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต รำท้ ำ ยพระรำชก ำหนด รวมทั้ ง ยกเว้ น
ค่ำธรรมเนียม และมำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นรำยปีตำมอัต รำ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรนำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำน และค่ำธรรมเนียม
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว รวมทั้งยกเว้นค่ำธรรมเนียมทั้งหมดหรือบำงส่วนในกำรยื่นคำขอสำหรับคนต่ำงด้ำว
ตำมมำตรำ ๖๓/๑ (๑) (๓) และ (๔) และคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
หรื อ พยำนในควำมผิ ด ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึ ง
ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

