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ว่าด้วยการท างานของคน
ต่างด้าว

ว่าด้วยการน าคนต่างด้าว
เข้ามาท างานกับนายจ้าง

ภายในประเทศ

บทก าหนดโทษ



ว่าด้วยการท างาน
ของคนต่างด้าว
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คนต่างด้าว

การท างาน

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

หมายถึง การใช้ก าลังกายหรือความรู้เพื่อประกอบ
อาชีพหรือประกอบการงานด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือ
ประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม



1. คนต่างด้าว มาตรา 59

2. คนต่างด้าว มาตรา 62

3. คนต่างด้าว มาตรา 63

4. คนต่างด้าว มาตรา 64 



ตอ่ใบอนญุาต
ท างานใช้ ตท. 
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อนญุาตท างาน
ของคนตา่งด้าว
ทัว่ไปต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ในกฏ
กระทรวง ใช้แบบ 

ตท.3

ขอ
ใบอนญุาต
ท างานใช้
แบบ ตท.8

ยื่นแบบค าขอ 
ตท.10

ใบอนญุาตท างาน
สนี า้เงิน

บตัรสชีมพู
ขอและตอ่
ใบอนญุาต
ท างานใช้ ตท. 
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คนตา่งด้าวสญัชาติ
พม่า ลาว กมัพชูา 
ท่ีผ่านการตรวจ
สญัชาต ิท างาน
กรรมกร รับใช้ใน
บ้าน ใช้แบบ ตท. 2

ตรวจสญัชาติ



ตัวอย่างบัตรบุคคลบนพื้นที่สูง



ตวัอยา่งส าเนาบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย 



ตวัอยา่งส าเนาหนงัสือเดินทาง



ใบอนุญาตท างาน
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สิทธิและ
หน้าที่ของ
นายจ้าง

นายจ้าง ที่มีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว

ท างานในกิจการของตนเองในประเทศไทย คนต่างด้าว 

ต้องได้รับอนุญาตท างานให้ท างานกับตนตามกฏหมาย

ว่าด้วยการบริหารจัดการกการท างานของคนต่างด้าว 

และนายจ้างมีสิทธิหน้าท่ี และความรับผิดตามกฎหมาย

ดังนี้



 ต้องขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานต่ออธิบดี เพื่อได้รับ
จัดสรรจ านวนคนต่างด้าวเข้าท างาน

 ต้องช าระค่าธรรมเนยีมในการจ้างคนต่างด้าวในประเภทงาน 
ที่รัฐมนตรีก าหนด



 ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานเข้าท างานหรือรับคนต่าง
ด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน แต่ให้ ท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท า

 ห้ามรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานแต่ไม่ได้รับอนญุาตให้ท างาน
กับตนเอง

 ห้ามให้คนต่างด้าวท างานแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน

o แตกต่างจากประเภทงาน

o แตกต่างจากท้องที่

o แตกต่างจากเงื่อนไข



 แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อคนต่างด้าวไม่ได้ท างานกับตน
แล้ว

 ต้องปฎิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่ง

ให้มาพบเพื่อให้ข้เท็จจริง  หรือ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่

 ห้ามยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัว
ของคนต่างด้าว
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สิทธิและหน้าที่
ของคนต่าง

ด้าว 

คนต่างด้าว ที่มีความประสงค์จะเข้ามาท างาน

ในในประเทศไทยคนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตท างาน

จากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้รับอนุญาตท างานแล้ว คน

ต่างด้าวดังกล่าวมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว ดังนี้



 ไม่ท างานซึ่งเป็นงานห้ามคนต่างด้าวท าหรือท างานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

 ต้องแจ้งนายทะเบียนกรณีท างานจ าเป็นเร่งด่วน

 ไม่ท างานแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างาน

o แตกต่างจากประเภทงาน

o แตกต่างจากท้องที่

o แตกต่างจากเงื่อนไข



 ต้องพกใบอนุญาตท างานอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่
ท างานในระหว่างท างาน

 ต้องปฎิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่ง

ให้มาพบเพื่อให้ข้เท็จจริง  หรือ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่



ว่าด้วยการน าคน
ต่างด้าวเข้ามา

ท างานกับนายจ้าง
ในประเทศ
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การด าเนินการใดๆเพื่อน าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ราชอาณาจักรตามกฏหมายเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความหรือบันทึก
ความเข้าใจที่รัฐบาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วย
การจ้างแรงงานมาท างานกับนายจ้างในประเทศ โดยจะมีค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม



การน าคนต่าง
ด้าวมาท างาน
นายจ้างใน
ประเทศ
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ผู้รับอนุญาตใหน้ าคนต่างด้าว   
มาท างาน

นายจ้าง

หมายถึง บริษัทผู้ได้รับอนุญาตใหน้ าคนต่างมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศ จากอธิบดี

หมายถึง นายจ้างตามกฏหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน



ค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย
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ค่าบริการ

ค่าใช้จ่าย

หมายถึง เงินหรือประโยชนอ์ย่างอืน่ที่ใหเ้ปน็
การตอบแทนการน าคนต่างด้าวมาท างาน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าวมาท างาน



ค่าบริการ
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ห้ามเรียกหรือรับค่าบริการจากนายจ้างได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของค่าจ้างที่คน
ต่างด้าวได้รับเดือนแรก หรือระยะเวลา 30 วันที่คนต่างด้าวเข้ามาท างาน

ค่าบริการ ร้อยละ 25 ต่อคนต่างด้าว ไม่เกิน 12 คน

ค่าบริการ ร้อยละ 20 ต่อคนต่างด้าว ตั้งแต่ 13 – 45 คน

ค่าบริการ ร้อยละ 15 ต่อคนต่างด้าว ตั้งแต่ 46 – 90 คน

ค่าบริการ ร้อยละ 10 ต่อคนต่างด้าว ตั้งแต่ 91 คนขึ้นไป



ค่าใช้จ่าย
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เรียกหรือรับค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง เพื่อการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ ได้แก่

ค่าใช้จ่ายตามกฏหมายที่ก าหนดใหน้ายจ้างเป็นผูร้ับชอบ

ค่าจัดเตรียมเอกสาร เช่น ค่าจัดท า ค่ารับรอง ค่าแปลเอกสาร

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายตามกฏหมายที่ก าหนดใหค้นต่างด้าวเปน็ผูร้ับชอบ 
เช่น ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่ประเทศต้นทาง



นายจ้างผู้น าคน
ต่างด้าวเข้ามา
ท างานกับตนเอง

ในประเทศ
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 ห้ามน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับตนเองในประเทศโดยไม่ได้
รับอนุญาต

 ห้ามเรียกรับเงินหรือทรัพย์อ่ืนใดจากคนต่างด้าวในการน าคน
ต่างด้าวเข้ามาท างานกับตนในประเทศ

 ต้องจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปประเทศต้นทาง และแจ้งต่ออธิบดี

ภายหลังจากที่ได้ส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทางแล้ว



การน าคนต่างด้าว
เข้ามาท างานกับ
ตนเองในประเทศ
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 โฆษณาการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างโดยไม่ใช่
ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างดา้วเข้ามท างาน

 ผู้ใดประกอบธุรกิจน าเข้าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง
ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึง
ถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหกหมืนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ

 ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถน าคนต่างด้าวเข้าท างานกับ
นายจ้างในประเทศ และการหลอกลวงดังกว่าน้ัน ได้ไปซึ่งเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกสามปีถึงสบิป ีหรือปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถงึ
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



นายจ้าง/สถานประกอบการ ย่ืนแบบความต้องการจ้างคนต่างด้าว (นจ.1)

นายจ้างย่ืนแบบค าร้องขอน าเข้าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ (นจ.2) และจัดส่งค า
ร้องให้กับประเทศต้นทาง โดยผ่านสถานทูตประเทศต้นทาง

ประเทศต้นทางรับสมัครและคัดเลือกแรงงานจัดท าบัญชีรายชื่อ (Name List) และแจ้งนายจ้างไทย

นายจ้างน าบัญชีรายชื่อย่ืนขออนญุาตท างานแทนคนต่างด้าว พร้อมช าระค่าธรรมเนียมและค่าค าขอ
ตามสัญญาจ้างและต้องวางหลักประกันกับ กกจ.

กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงสถานทูตไทยในประเทศต้นทาเพื่อตรวจลงตราวีซ่า Non L-A และสตม. เพื่อ
อนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทาง เข้าประเทศและเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับฯ

คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชพี น าใบรับรองแพทย์ไป
ขอรับใบอนุญาตท างาน ณ สจจ./สจก.1-10เข้าท างานในสถานประกอบการ เพื่อได้รับอนุญาตให้ท างานแล้ว



ขั้นตอนการน าเข้าคนต่างด้าวมาท างานภายใต้ MOU

นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ยื่นแบบ

ความต้องการจ้างคนต่าง
ด้าว (นจ.1)

กรณีนิติบุคคลยื่นที่ ส านักงานใหญ่/บุคคล
ธรรมดายื่น ณ  สถานที่ที่ท างาน

พิจารณาตามระเบียบกรมฯ พ.ศ.2559 แจ้ง
ผลการอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การเสนอเรื่อง

หนังสือแจ้งผลการอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่
วันออกหนังสือ



นายจ้างยื่นแบบค าร้องขอ
น าเข้าคนต่างด้าวเขา้มา
ท างานในประเทศ (นจ.2) 
และจัดส่งค าร้องให้กับ
ประเทศต้นทาง โดยผ่าน
สถานทูตประเทศต้นทาง

นายจ้างย่ืนแบบ นจ.2 ณ ส านักงานจัดหา
งานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งที่ท างานของคนต่างด้าว 
(จ านวน 2 ชุด)

จนท.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีมอบ
อ านาจให้ผู้รับอนุญาตต้องแนบส าเนาสัญญา
การน าคนต่างด้าวฯและส าเนาใบอนุญาต 
(แบบ นจ.4) หรือมอบอ านาจให้พนักงาน

ออกใบรับค าร้องให้กับผู้ย่ืน 

น าส่งค าร้องไปยังประเทศต้นทาง



แบบค าร้องขอน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ (นจ.2)

ส าเนาสัญญาการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ กรณีนายจ้างให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการ

หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)

สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) 

ส าเนาหนังสือแจ้งการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) และส าเนาหนังสือยืนยันโควตา

หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานนายจ้าง ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน ส าเนาสัญญาจ้างงานกับ       

บริษัทคู่ค้า ส าเนาสัญญาก่อสร้าง

กรณีมอบอ านาจได้ มอบอ านาจได้ดังนี้

(1) มอบอ านาจให้ผู้รับอนุญาต แสดงส าเนาใบอนุญาต (นจ.4)

(2) นิติบุคคลมอบให้พนักงาน แสดงหลักฐานประกันสังคม เป็นต้น

(3) บุคคลธรรมดามอบอ านาจให้ สามี/ภรรยา/บุตร/บิดา/มารดา/พี/่น้อง ต้องแสดง ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงถึงความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

29

เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ



 คนต่างด้าวสัญชาตกิัมพูชา ส่งไปที่ สถานเอกอัครทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจ าประเทศไทย  

เลขที่ 518/4 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

10311

คนต่างด้าวสัญชาติลาว ส่งไปที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประจ าประเทศไทย เลขที่ 502 - 502/1-3 ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต วัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310

คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและเวียดนาม ผู้ยื่นค าร้องรับเอกสารไปด าเนินการเอง

30

สถานที่จัดส่งค าร้อง
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ค าร้องขอน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ
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หนังสือแต่งตั้ง  



สัญญาจ้างแรงงาน
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หนังสือมอบอ านาจ



35

หนังสือมอบอ านาจ
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ประเทศต้นทางรับสมัครและคัดเลือก
แรงงาน. จัดท าบัญชีรายชื่อ 

(Name List) และแจ้งนายจ้างไทย



นายจ้างน าบัญชีรายชื่อย่ืนขอ
อนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 

พร้อมช าระค่าธรรมเนียมและค่าค า
ขอตามสัญญาจ้างและต้องวาง

หลักประกันกับ กกจ.

นายจ้างน าบัญชีรายชื่อย่ืนขออนญุาตท างานแทนคน
ต่างด้าว (ทุกสัญชาติ) ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด

ช าระค่ายื่นค าขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตท างานตามสัญญาจ้างแรงงาน ปีละ 900 บาท

กรณีนายจ้างน าเข้าด้วยตนเองต้องวางหลักประกันไว้
กับกรมการจัดหางานก่อน (1,000 บาท/คน ไม่เกิน 
100,000 บาท)

ส านักงานจัดหางานจังหวัดจัดส่งเอกสารไปยัง ส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว



แบบค าขอ (ตท.2)

หนังสือรับรองการจ้าง

ส าเนาหนังสือแจ้งการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ระบุด่านที่จะเดินทางเข้ามา

ส าเนาหนังสือเดินทาง

รูปถ่ายครึ่งตัว 3x4 เซนติเมตร จ านวน 3 รูป

ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานนายจ้าง หลักฐานการวางหลักประกันกรณีนายจ้างน าเข้าเอง

ส าเนาสัญญาการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ กรณีนายจ้างให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการ

พร้อมส าเนาใบอนุญาต (นจ4)                                                                                              

กรณีนายจ้างน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานท างานเอง มอบอ านาจได้ ดังนี้

(1) มอบอ านาจให้ผู้รับอนุญาต แสดงส าเนาใบอนุญาต (นจ.4)

(2) นิติบุคคลมอบให้พนักงาน แสดงหลักฐานประกันสังคม เป็นต้น

(3) บุคคลธรรมดามอบอ านาจให้ สามี/ภรรยา/บุตร/บิดา/มารดา/พี/่น้อง ต้องแสดงส าเนาบัตร   

ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงถึงความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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เอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว



กรมการจัดหางานมีหนังสือถึง
สถานทูตไทยในประเทศต้นทา
เพื่อตรวจลงตราวีซ่า Non L-A
และสตม. เพื่ออนุญาตให้คน
ต่างด้าวเดินทาง เข้าประเทศ
และเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์
แรกรับฯ

กกจ.มีหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้นายจ้างและแจ้ง
หน่วยงาน..
สัญชาติกัมพูชา ลาวและเวียดนาม

- สถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เวียงจันทน์และกรุง
ฮานอย เพื่อตรวจลงตราวีซ่าวีซ่า Non L-A (500 บาท/
คน) 

- สตม. เพื่ออนุญาตให้คนงานเดินทางเข้าประเทศ
สัญชาติเมียนมา

- ทางการเมียนมา เพื่อยืนยันการจ้างคนงานต่างด้าว
- สตม. เพื่อตรวจลงตราวีซ่าและอนุญาตให้เดิน

ทางเข้าประเทศ



ศูนย์แรกรับเข้าท างาน และสิ้นสุดการจ้าง (ตาก สระแก้ว และหนองคาย)

คนต่างด้าวกัมพูชา ลาวและเมียนมา เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ 
ต้องด าเนินการ ดังนี้

1.เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้เก่ียวกับการท างาน และการ
ใช้ชีวิตในเมืองไทย

2. จนท. แจ้งรายชื่อคนต่างด้าวที่เขา้รับการอบรมให ้สจจ./สจก.1-10 
และ กกจ. ทราบ



คนต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม

1. เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ 
สถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพ (500 บาท)
2. น าใบรับรองแพทย์ไปขอรับใบอนุญาต
ท างาน ณ สจจ./สจก.1-10 และคนต่างด้าว
เวียดนามต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ สจจ./
สจก.1-10 ด้วย
3. เข้าท างานในสถานประกอบการ เพื่อ
ได้รับอนุญาตให้ท างานแล้ว  และคืน
ใบอนุญาตท างานเมื่อสิ้นสุดการจ้าง

ครบวาระการจ้างงาน (4 ปี)
1. คนต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา
เดินทางกลับประเทศ ผ่านศูนย์ฯแรกรับ เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์
2. คนต่างด้าวเวียดนามเดินทางกลับประเทศ
โดยไม่ต้องผ่านศูนย์แรกรับฯ
3. สามารถเดินทางกลับเข้ามาท างานใหม่ภายใต้ 
MOU ได้ โดยเว้นวรรค 30 วัน



การเปลี่ยนนายจ้าง

1.  นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร/หรือนายจ้างเสียชีวิต 

2.  นายจ้างล้มละลาย 

3.  นายจ้างกระท าการทารุณกรรมหรือท ารา้ยร่างกายลูกจ้าง

4.  นายจ้างไม่ปฏบิัติตามสัญญาจ้างงานหรือ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

5.  สภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมท่ีอาจ ท าให้ได้รับอันตราย 

ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือ สุขภาพอนามัย
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ค าสั่งหัวหน้า
รักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ 

ที่ 33/2560

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33 /2560

เรื่อง มาตรการเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว
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1.2 มาตรา 102 ห้ามผู้ใดรับคนต่างท างาน  

โดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตท างานหรือ ให้คนต่างด้าว

ท างานที่เป็นงานห้าม โทษ ปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 

บาท ต่อคนต่างด้าวทีจ้างหนึ่งคน.

1.3 มาตรา 119 คนต่างด้าวผู้ใด ท างานโดยไม่

แจ้งต่อนายทะเบียน กรณีท างานจ าเป็นเร่งด่วน  โทษ

ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท

1.4 มาตรา 122 ผู้ใดรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มี

ใบอนุญาตท างานกับตน เข้าท างาน โทษปรับ ตั้งแต่ 

400,000 – 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวทีจ้างหนึ่งคน
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๑. ให้มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา119 

มาตรา 122 พระราชก าหนดการบริหารจัดการของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม 2560 เป็นต้นไป

1.1  มาตรา 101 คนต่างด้าวท างานห้ามหรือ

ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน โทษ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ          

และเงื่อนไขในการขออนุญาตท างานและการอนุญาต         

ให้ท างานตามพรราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน   

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
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 2. ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งด าเนนิการให้

ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ก่อนวันที่ 1

มกราคม 2561 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด

ในกรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดมีความจ าเป็นต้องเดินทางออก

นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับไปยังประเทศ ต้นทางหรือเดินทาง

กลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้

ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้คนต่างด้าวผู้นั้นได้รับยกเว้นการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด เป็นการ

ชั่วคราวโดยการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย และส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ



ศูนย์รับแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว

จังหวัดเชียงใหม่
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ศูนย์รับแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว

จังหวัดเชียงใหม่
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การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวหลัง
มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 
2559
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ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน
ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561

กลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติที่มาจดทะเบียน
และสิ้นสุดการอนุญาต วันที่ 31 มีนาคม 2561

กลุ่มบัตรสีชมพู
มาจดทะเบียน

กลุ่ม PP/TP/TD/CI
(เหลือน้อยกว่า 6 เดือน)

มาจดทะเบียน

กลุ่ม PP/TP/TD/CI
(เหลือมากกว่า 6 เดือน)

มาจดทะเบียน

ตรวจสัญชาติ
ได้รับ PP/TD/CI

ตรวจลงตรา (VISA) 500 บาท
สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561
ขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี

ยื่นค าขออนุญาตท างาน (ตท.2)

แรงงานที่ไม่ได้มาจดทะเบียนเนื่องจากการอนุญาตยังไม่สิ้นสุด
(PP/TP/TD/CI + ใบอนุญาต)

PP/TP/TD/CI 
เหลือน้อยกว่า 6 เดือน

กลุ่ม PP/TP/TD/CI
เหลือมากกว่า 6 เดือน

ตรวจลงตรา (VISA) 500 บาท
ตามระยะเวลาที่เหลือแต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2561

ขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี

ยื่นค าขออนุญาตท างาน (ตท.2)

**วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ VISA+ใบอนุญาต
ท างาน ต้องมีอายุเหลืออยู่

ตรวจสัญชาติ
ได้รับ PP/TD/CI

แนวทางการตรวจลงตรา (VISA) และการอนุญาตท างาน



142,028
จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนญุาตท างานในจังหวัดเชียงใหม่
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จ านวนคนต่าง
ด้าวที่ได้รับ

อนุญาตท างาน
ในจังหวัด
เชียงใหม่

5,162
ช านาญงาน,BOI

21,457
บคุคลบนพืน้ท่ีสงู

114,713
3 สญัชาติ เมียนมา ลาว กมัพชูา





ส านักงาน    
จัดหางานจังหวัด

เชียงใหม่
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@doecmi



จบการน าเสนอ
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