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คำสั่งกระทรวงแรงงำน
ที่ 546/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
ตำมที่กระทรวงแรงงำน ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐
และคำสั่งที่ ๔๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนตำมพระรำชกำหนด
กำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น
เนื่องจำกพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียนตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของ
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคำสั่งดังกล่ำวเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ ประกอบกับมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ ำ ว พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
โดยข้อเสนอแนะของอธิบดีกรมกำรจัดหำงำนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิก
(๑) คำสั่งกระทรวงแรงงำน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) คำสั่งกระทรวงแรงงำน ที่ ๔๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. แต่ ง ตั้ ง ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น นำยทะเบี ย นเพื่ อ ออกใบอนุ ญ ำตท ำงำนและ
ปฏิบัติกำรอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
(๑) รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำร
จัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน ทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร
(๒) ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน โดยให้มีอำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของ
นำยทะเบียนในท้องที่กรุงเทพมหำนคร
(๓) ผู้อำนวยกำรกองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้ มครองคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียนเฉพำะที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของกองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครอง
คนหำงำนในท้องที่กรุงเทพมหำนคร
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(๔) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ กรมกำรจัดหำงำน โดยให้มี
อำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจ
หน้ำที่ของนำยทะเบียน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหำนคร
(๕) จัดหำงำนจังหวัด โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๖) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพิจำรณำอนุญำตกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ๑
และหัวหน้ำกลุ่มงำนจัดระบบกำรอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน สำนักบริหำร
แรงงำนต่ำงด้ำว โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
กำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน ในท้องที่กรุงเทพมหำนคร
(๗) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำร ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ กลุ่มงำนพิจำรณำอนุญำตกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ๑
และกลุ่มงำนจัดระบบกำรอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๔๓ มำตรำ ๔๖ วรรคสำม มำตรำ ๕๐
มำตรำ ๖๔/๒ และให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๒
มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ มำตรำ ๖๓/๒ มำตรำ ๖๗ และมำตรำ ๖๙ เฉพำะกรณีที่มีหนังสือ
รับรองจำกส่วนรำชกำรหรือหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรเงิน ในท้องที่กรุงเทพมหำนคร
(๘) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ โดยให้มี
อำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจ
หน้ำที่ของนำยทะเบียน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหำนคร
(๙) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิ ชำกำร
ระดับชำนำญกำร ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ โดยให้มี
อำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๔๓ มำตรำ ๔๖ วรรคสำม มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๖๔/๒
และให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๓
มำตรำ ๖๓/๑ มำตรำ ๖๓/๒ มำตรำ ๖๗ และมำตรำ ๖๙ เฉพำะกรณีที่มีหนังสือรับรองจำก
ส่วนรำชกำรหรือหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรเงิน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหำนคร
(๑๐) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
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(๑๑) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด โดยให้มีอำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของ
นำยทะเบียน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๑๒) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำร ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่
กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๔๓ มำตรำ ๔๖ วรรคสำม มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๖๔/๒ และให้มี
อำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๓
มำตรำ ๖๓/๑ มำตรำ ๖๓/๒ มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๗ และมำตรำ ๖๙ เฉพำะกรณีที่มีหนังสือ
รับรองจำกส่วนรำชกำรหรือหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรเงิน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๑๓) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ ด่ำนตรวจคนหำงำน กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและ
คุ้ ม ครองคนหำงำน ที่ อ ธิ บ ดีก รมกำรจั ด หำงำนกำหนดให้เ ป็นสถำนที่ ยื่ นคำขอและแจ้ งกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๖๑ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๑๔) ข้ ำ รำชกำรพลเรื อนสำมัญ สั ง กั ด กรมกำรจั ด หำงำน ต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ ด่ำนตรวจคนหำงำนเบตง กองทะเบียนจัดหำงำนกลำง
และคุ้มครองคนหำงำน โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๒ วรรคสี่ และ
มำตรำ ๖๗ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๑๕) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62
หม่อมรำชวงศ์จตั ุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

