
พระราชก าหนดการบรหิารจดัการแรงงานตา่งดา้ว       

พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

โดย นายสุชาต ิวฒันาฟุ้งเจริญ

ส านักงานจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่



ปัจจบุนัจงัหวดัเชียงใหม่มีคนตา่งดา้วที่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างาน 

จ  านวนทั้งส้ิน 147,331 คน

นายจา้ง/สถานประกอบการ จ  านวนทั้งส้ิน  42,394  แห่ง  

โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

ล าดั

บที่

ประเภทคนตา่งดา้ว คนตา่งดา้ว

(คน)

นายจา้ง

(ราย)

1 คนตา่งดา้วที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็น

การชัว่คราวมาตรา 59 และ มาตรา 61 (Non-Immigrant 

Visa)

5,432 1,867

2 คนตา่งดา้วที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา  

62

750 125

3 คนตา่งดา้วตาม มาตรา 63 (ชนกลุ่มนอ้ย/บุคคลไม่มี

สถานะทางทะเบียน)

23,629 8,555

4 แรงงานตา่งดา้วสญัชาติเมียนมา ลาว  และกมัพูชาทีผ่่าน

การพิสูจนส์ญัชาติมาตรา 59

- เมียนมา จ  านวน  62,062  คน

- ลาว       จ  านวน        62  คน

62,148 14,202



5 แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา  ลาว  และกมัพูชา 

(กลุ่มน าเขา้ตามMOU, MOU กรณีพิเศษ)

- เมียนมา จ านวน        1,495  คน

- ลาว       จ านวน          171  คน

- กมัพชูา   จ านวน          21   คน

1,789 611

6 แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา ลาว  และกมัพชูา                

มติครม. วนัท่ี 23 ก.พ. 2559

- เมียนมา จ านวน    16,795  คน

- ลาว       จ านวน        148  คน

-กมัพชูา   จ านวน       247 คน

-ผูติ้ดตามจ านวน      2,241 คน

17,147 6,162

ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 มกราคม 2561

7 แรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา  ลาว  และกมัพูชา 

ท่ีไดด้ าเนินการตามค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบ

แหง่ชาติท่ี 33/2560 เร่ือง มาตราการชัว่คราวเพื่อ

แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบริหารจดัการท างานของคน

ต่างดา้ว ท่ีผ่านการคดักรอง ความสมัพนัธน์ายจา้ง 

ลูกจา้ง ลงวนัท่ี 4 ก.ค. 2560

36,405 10,872

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561



พระราชก าหนด

การบริหารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว 

(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

หลกัการ

แกไ้ขเพิ่มเติม 

พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



เจตนารมณ์

เพื่อใหม้ีการใชร้ะบบอนุญาตเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

ก าหนดกระบวนการในการควบคุมใหง้่ายและสะดวกยิง่ขึ้ น

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ปรบัปรุงอตัราโทษใหม้ีความเหมาะสม



การควบคมุและก ากบัการท างาน

ของคนตา่งดา้ว

ขอ้หา้มการท างานของคนตา่งดา้ว

 หา้มคนต่างดา้วท างานโดยไมม่ีใบอนุญาตท างาน

 ท างานนอกเหนือจากท่ีมีสิทธิจะท าไดอ้นัเป็นการฝ่าฝืน

พระราชก าหนดน้ี

(มาตรา ๘)



การควบคมุและก ากบัการท างาน

ของคนตา่งดา้ว

ขอ้หา้มการรบัคนตา่งดา้วเขา้ท างาน

 ห้ามรับคนต่างด้าวท างาน โดยท่ีคนต่างด้าวไม่ มี

ใบอนุญาตท างาน

 ใหค้นต่างดา้วท างาน นอกเหนือจากท่ีมีสิทธิจะท าได้

อนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดน้ี

(มาตรา ๙)



สิทธิที่จะท าได้

หมายถึง

สิทธิของคนตา่งดา้วที่สามารถท างานไดทุ้กชนิด

ตามประเภทงานที่กฎหมายก าหนดใหค้นตา่งดา้ว

ซ่ึงไดร้บัใบอนุญาตท างานในแตล่ะกลุ่มนั้นท าได ้



ท างาน

หมายถึง

การประกอบอาชีพใดๆ ไม่ว่าจะมีนายจา้งหรอืไม่

แตไ่ม่รว่มถึงการประกอบธุรกิจของผูร้บัอนุญาตตาม

กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว



การควบคมุและก ากบัการท างาน

ของคนตา่งดา้ว

เดิม

กฎหมายควบคมุโดยวิธีการขออนุญาตทุกขั้นตอน

ขอใบอนุญาตท างาน (ครั้งแรก)

ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน

ขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตท างาน 

(ประเภทงาน /นายจา้ง/ทอ้งท่ี/เงื่อนไข)

ขอใบแทนใบอนุญาตท างาน



การควบคมุและก ากบัการท างาน

ของคนตา่งดา้ว

ปัจจุบนั

กฎหมายควบคมุโดยวิธีการขออนุญาตเท่าท่ีจ  าเป็น

ขอใบอนุญาตท างาน (ครั้งแรก)

ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน

ขอใบแทนใบอนุญาตท างาน



สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

น าระบบการแจง้มาใช้

กบัการเปลี่ยนนายจา้ง

โดยก าหนดใหห้นา้ท่ี

แจง้ทั้ง ๓ ฝ่าย

คนต่างดา้ว

นายจา้งเกา่

นายจา้งใหม่



แจง้เขา้ท างาน ภายใน ๑๕ วนั

นบัแตว่นัทีจ่า้ง

(ช่ือและสัญชาติของคนต่างดา้วและ

ลกัษณะงานท่ีใหท้ า)

แจง้ออกจากงานภายใน ๑๕ วนั

นบัแตว่นัที่คนตา่งดา้วออกจากงาน 

(ระบุเหตุแห่งการออกจากงานของ

คนต่างดา้วน้ันดว้ย)

(มาตรา ๑๓)

แจง้เขา้ท างานภายใน ๑๕ วัน

นบัแตว่นัที่เขา้ท างาน 

(ช่ือผูเ้ป็นนายจา้ง สถานท่ีท างาน

ของนายจา้ง และลกัษณะงานหลัก

ท่ีท า)  

แจ้งเปล่ียนนายจ้างทุกครั้ง    

ที่เปลี่ยนนายจา้ง

(มาตรา ๖๔/๒)

นายจา้ง/ผูท้ี่จา้ง คนตา่งดา้ว



นายจา้ง/ผูท้ี่จา้ง ที่ไดร้บัยกเวน้

ไม่ตอ้งแจง้การจา้งคนตา่งดา้ว ตามมาตรา ๑๓

o ผูจ้า้งคนตา่งดา้วซ่ึงไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานในราชอาณาจกัร

กับผูจ้า้งคนนั้นตามกฎหมายว่าดว้ยส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย   

ว่าดว้ยการปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๖๒

o ประกาศกรมการจัดหางาน  เร่ือง ก าหนดประเภทของคนต่างดา้ว      

ท่ีผูจ้า้งคนต่างดา้วท างานไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้การจ้างคนต่างดา้ว 

ลงวนัท่ี  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



บทเฉพาะกาลเรื่องการแจง้การจา้งคนตา่งดา้ว

ตามมาตรา ๖๗

o ก าหนดใหน้ายจา้งซ่ึงจา้งคนต่างดา้วท างานอยู่ก่อนวนัที่พระราชก าหนดน้ี

ใชบ้งัคบั (ก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยคนต่างดา้วนั้นมีใบอนุญาต

ท างานโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหแ้จง้ขอ้มูลการเขา้ท างานและการออก   

จากงานของคนต่างดา้ว ใหน้ายทะเบียนทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่

พระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั (ถึงวนัที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

o โดยใหอ้ธิบดีกรมการจัดหางานก าหนดวิธีการแจง้ที่สามารถแจง้ทาง

อิเล็กทรอนิกสห์รือทางอื่นใดที่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นายจา้ง 

และก าหนดประเภทของคนต่างดา้วที่นายจา้งไม่ตอ้งแจง้ขอ้มูลการจา้ง   

คนตา่งดา้วดงักล่าวได้



ประกาศกรมการจดัหางาน

เรือ่ง ก าหนดวิธีการแจง้ขอ้มูลการจา้งคนตา่งดา้วของนายจา้ง และ

ประเภทของคนตา่งดา้วที่นายจา้งไม่ตอ้งแจง้ขอ้มูลการจา้งคนตา่ง

ดา้วตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชก าหนด

การบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คนตา่งดา้วซ่ึงไดร้บัอนุญาตใหท้  างานจาก

นายทะเบียนแลว้ และไดท้  างานกบันายจา้ง

ตรงตามที่ก  าหนดไวใ้นใบอนุญาตท างาน

คนตา่งดา้วซ่ึงไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาใน

ราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยสง่เสริม

การลงทุน กฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียม

หรือกฎหมายอ่ืน และไดร้บัใบอนุญาต

ท างานจากนายทะเบียนใหท้  างานเฉพาะกบั

นายจา้งตามมาตรา ๖๒ 

ยกเวน้ไม่ใชบ้งัคบัแก่การจา้งคนตา่งดา้ว ดงัน้ี



สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ตอ้งขออนุญาต

เปล่ียน / เพิ่ม

ประเภทงาน

ทอ้งท่ี

เงื่อนไข



คนตา่งดา้วท่ีมีสิทธิท างาน

ในประเทศไทย

แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท



๑. คนตา่งดา้วที่ไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท างาน

๓. คนตา่งดา้วที่ตอ้งแจง้การท างาน

๒. คนตา่งดา้วที่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท างาน



คนตา่งดา้ว

ที่ไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท างาน

๑. คนต่างดา้วท่ีเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบั พ.ร.ก. น้ี 

(มาตรา ๔)

๒. คนต่างดา้วท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

(บทนิยามค าวา่ “ท างาน” ตามมาตรา ๕)

๓. คนต่างดา้วและผูติ้ดตามซ่ึงไดร้บัการตรวจลงตราประเภท

คนอยูช่ัว่คราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) (มาตรา ๑๔)



เอกสิทธ์ิ

ทางการทูต

UN/องคก์าร

ระหว่างประเทศทกัษะสูง

เขา้มาครั้งคราว

ในกิจกรรมท่ี ครม.

ก าหนด

ผูแ้ทนนิติบุคคล

ที่ไดร้บัใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ

ของคนตา่งดา้ว

คนตา่งดา้วท่ี

เขา้มาปฏิบตัิ

หนา้ท่ีตาม

มาตรา ๔



๒. คนตา่งดา้วที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว 

(บทนิยามค าว่า ท างาน ตามมาตรา ๕)



๓. คนตา่งดา้วและผูต้ดิตามซ่ึงไดร้บัการตรวจลงตราประเภท

คนอยูช่ัว่คราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) (มาตรา ๑๔)

ออกตามมาตรา ๑๔ แห่ง 

พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เร่ือง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาท างานในราชอาณาจกัร

ไดร้บัยกเวน้ไม่จ าตอ้งปฏิบติัตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการ

การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญทกัษะสูง 

นักลงทุน ผูบ้ริหารระดบัสงู และผูป้ระกอบการวสิาหกิจเร่ิมตน้ 

ลงวนัท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑



หมายเหต ุ

√ = ท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท างาน แต่ตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ี BOI 

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

X = ท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท างาน แต่ตอ้งไม่เป็นงานท่ีหา้มคนต่างดา้วท าตามท่ีก าหนด

ใน พ.ร.ก.ฯ

ผู้ถือ
Smart  Visa

คู่สมรส
บุตร

ทีช่อบดว้ย กม.

ผู้เชี่ยวชาญทกัษะสูง (Talent) √ X X  (๑๘ ปีขึ้นไป)

นักลงทนุ (Investor) √ X -

ผู้บรหิารระดับสูง (Executive) √ X -

ผู้ประกอบการวสิาหกิจเริม่ต้น (Startup) √ X -

คนตา่งดา้ว

ประเภท Smart Visa



คนตา่งดา้ว

ที่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท างาน

๑. คนต่างดา้วท่ีเขา้มาโดยชอบดว้ยกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 

(มาตรา ๕๙) 

๒. คนต่างดา้วไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานในราชอาณาจกัรตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๖๒)

๓. คนต่างดา้วท่ีไดร้บัการผ่อนผนัใหท้ างานเป็นการชัว่คราวเพื่อรอ

การเนรเทศ/การส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร (มาตรา ๖๓) 



๔. คนต่างดา้วท่ีไมอ่าจผลกัดนัออกนอกราชอาณาจกัรไทยได้

(มาตรา ๖๓/๑) 

๕. คนต่างดา้วท่ีไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณี

พิเศษตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ในการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม (มาตรา ๖๓/๒)

๖. คนต่างดา้วซ่ึงเป็นคนสญัชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกบั

ประเทศไทย (มาตรา ๖๔)



คนตา่งดา้วที่เขา้มาโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ว่าดว้ยคนเขา้เมือง (มาตรา ๕๙) 

๒.๑ คนตา่งดา้วโดยทัว่ไปซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร/

ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว

ตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง 

๒.๒ คนตา่งดา้วท่ีเขา้มาท างานในประเทศตามบนัทึก

ความเขา้ใจที่รฐับาลไทยท าไวก้บัรฐับาลตา่งประเทศ (MOU)



o ก าหนดประเภทการตรวจลงตราที่ตอ้งหา้มขอใบอนุญาตท างาน

ไดแ้ก่ ประเภทท่องเที่ยว และประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจกัร

o ใบอนุญาตท างานมีอายุ ไม่เกิน ๒ ปี (มาตรา ๕๙ วรรค ๓)

o ตอ่อายุใบอนุญาตท างานไดต้ามระยะเวลาท่ีคนตา่งดา้วรอ้งขอแต่

ไม่เกินครั้งละ ๒ ปี (มาตรา ๖๗ วรรค ๓)

o ปัจจุบันมีสิทธิท างานไดทุ้กชนิดที่ไม่ใช่งานที่ห ้ามคนต่างดา้วท า 

๓๙ อาชีพ ตามที่ก  าหนดใน พ.ร.ฎ.ก าหนดงานในอาชีพและ

วิชาชีพที่หา้มคนต่างดา้วท า พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

(มาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๔๕) 

ทั้งน้ี กลุ่ม MOU มีสิทธิท  างานไดทุ้กชนิดที่ไม่ใช่งานที่หา้ม       

คนตา่งดา้วท า ๓๘ อาชีพ เน่ืองจากไดร้บัยกเวน้ใหท้  างานกรรมกรได้
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คนต่างด้าวสัญชาติอื่นที่ได้รบัอนุญาตเขา้เมืองถูกกฏหมาย



คนต่างด้าวสามสัญชาติภายใต้ MOU



คนตา่งดา้วไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานในราชอาณาจกัร

ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) /

กฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม/กฎหมายอ่ืนที่มีลกัษณะเดียวกนั 

เช่น กฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(มาตรา ๖๒)

 ท างานได้ตามประเภทงาน และระยะเวลา ท่ีผู ้อนุญาตตาม

กฎหมายดงักล่าวไดอ้นุญาตไว ้

 ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบังานท่ีหา้มคนต่างดา้วท า 



 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตามกฎหมายนั้นๆ เป็นผูมี้หนา้ท่ี

- แจง้ต่อนายทะเบียน เพื่อออกใบอนุญาตท างานตามประเภทงาน     

และระยะเวลาท่ีไดร้บัอนุญาตใหท้ างานตามท่ีผูอ้นุญาตตามกฎหมาย

ดงักล่าว ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

- แจง้การขยายระยะเวลาท างาน ต่อนายทะเบียนโดยเร็วตามแบบ

ท่ีอธิบดีประกาศก าหนด และใหน้ายทะเบียนจดแจง้การขยาย

ระยะเวลาน้ันลงในใบอนุญาตท างาน



คนตา่งดา้วที่ไดร้บัการผ่อนผนัใหท้  างาน

เป็นการชัว่คราวเพื่อรอการเนรเทศ/

การสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 

(มาตรา ๖๓) 

แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม



๑. กลุ่มรอการเนรเทศ (มาตรา ๖๓ (๑))

o ใบอนุญาตท างานมีอายุ เท่ากับระยะเวลาท่ีไดร้บัการผ่อนผัน 

แตไ่ม่เกิน ๑ ปี (มาตรา ๖๓ วรรค ๒)

o การต่ออายุใบอนุญาตท างานใหไ้ดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น แต่ไม่เกิน    

ครั้งละ ๑ ปี

o ปัจจุบันมีสิทธิท างานได้ทุกชนิดใน ๒๗ งาน โดยผลของ      

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕) 

(ตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เร่ือง ก าหนดงานท่ี

ใหค้นต่างดา้วตามมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๒๑  

ท าได ้ ลงวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙) 



๒. กลุ่มรอการสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร

ตามกฎหมายคนเขา้เมือง (มาตรา ๖๓ (๒))

ปัจจุบนัแบ่งได ้๒ กลุ่ม

(๑) คนต่างดา้วผูใ้ดเข้ามา/อยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ไดร้ับ

อนุญาต/การอนุญาตนั้นส้ินสุดหรือถูกเพิกถอนแลว้ 

o ใบอนุญาตท างานมีอายุ เท่ากับระยะเวลาท่ีไดร้ับการผ่อนผัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี 

(มาตรา ๖๓ วรรค ๒)

o การตอ่อายุใบอนุญาตท างานใหไ้ดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น แตไ่ม่เกิน  ครั้งละ ๑ ปี

o ปัจจุบนัมีสิทธิท างานไดทุ้กชนิดใน ๔ งาน โดยผลของบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕)

(ตามท่ีก าหนดในประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานใหค้นต่างดา้วตามมาตรา ๑๓ (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าได้ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๑๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙)



(๒) คนตา่งดา้วซ่ึงเป็นผูเ้สียหายหรือพยานในคดีความผิด

ฐานคา้มนุษย ์รวมถึงผูต้ดิตาม

o ใบอนุญาตท างานมีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ีไดร้ับการผ่อนผัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี 

(มาตรา ๖๓ วรรค ๒)

o การตอ่อายุใบอนุญาตท างานใหไ้ดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น แตไ่ม่เกินครั้งละ ๑ ปี

o ปัจจุบนัมีสิทธิท างานไดทุ้กประเภทงาน ตามท่ีนายจา้งไดต้กลงว่าจา้ง

ยกเว้นกรณีท่ีคนต่างด้าวดังกล่าวมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี           

ใหท้  างานกับนายจา้งไดภ้ายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

โดยผลของบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕)

(ตามท่ีก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตาม      

มาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจากการ

กระท าความผิดฐานคา้มนุษย์หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การคา้มนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าได ้ลงวนัท่ี ๒๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๐)



คนตา่งดา้วที่ไม่อาจผลกัดนัออกนอก

ราชอาณาจกัรไทยได ้(มาตรา ๖๓/๑) 

ไดแ้ก่ 

 คนต่างดา้วเคยไดส้ญัชาติไทยแต่ถูกถอนสญัชาติ ตาม (๑)

 คนต่างดา้วท่ีเกิดในประเทศไทยแต่ไมไ่ดส้ญัชาติไทย ตาม (๒)

 คนต่างดา้วท่ีเขา้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย (ชนกลุ่มน้อย/

กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอพยพมาอยู่ในไทยเป็นเวลานาน) ตาม (๓) 

และ (๔)  



คนตา่งดา้วท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน

 คนต่างดา้วซ่ึงไดร้ับสถานะคนต่างดา้วเข้าเมืองโดยชอบ    

ดว้ยกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตาม

กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง (มาตรา ๖๓/๑ (๓))

คนต่างด้าวซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับ    

บัตรประจ าตัวตามระเบียบส านักทะเบียนกลางซ่ึงออกตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร (มาตรา ๖๓/๑ (๔))



oใบอนุญาตท างานมีอายุ ๕ ปี (มาตรา ๖๓/๑ วรรค ๓)

oใหต้อ่อายุใบอนุญาตท างานไดค้ราวละ ๕ ปี

o ปัจจุบนัคนต่างดา้วที่เป็นชนกลุ่มนอ้ย ตามมาตรา ๖๓/๑ 

(๓) และ(๔) รวมถึงบุตรของชนกลุ่มนอ้ยที่เกิดในไทยแต่

ไม่ไดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา ๖๓/๑ (๒) มีสิทธิท  างาน

ไดทุ้กประเภทงาน โดยผลของบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕) 

(ตามท่ีก าหนดในประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง ก าหนดประเภทงาน

ท่ีคนต่างดา้วอาจขอรบัใบอนุญาตเพื่อท างานตามมาตรา ๑๓ แห่ง

พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙)



oส่วนกลุ่มคนตา่งดา้วที่ถูกถอนสญัชาตติามมาตรา ๖๓/๑(๑) 

/คนต่างดา้วที่เกิดในไทยแต่ไม่ไดส้ญัชาติไทย (แต่ไม่

รวมถึงกลุ่มบุตรของชนกลุ่มนอ้ย)ตามมาตรา ๖๓/๑ (๒) 

มีสิทธิท  างานไดทุ้กชนิดใน ๒๗ งาน โดยผลของบท

เฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕) 

(ตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม

เร่ือง ก าหนดงานท่ีใหค้นต่างดา้วตามมาตรา ๑๒ แห่ง

พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๒๑ ท าได ้

ลงวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙)



คนตา่งดา้วที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่ใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม (มาตรา ๖๓/๒)

o ไดแ้ก่ ส าหรับคนต่างดา้วสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

(กลุม่บตัรสีชมพเูดิม) 

o ใบอนุญาตท างานมีอายุ ไม่เกิน ๒ ปี (มาตรา ๖๓/๒ วรรค ๒)

o ต่ออายุใบอนุญาตท างานไดต้ามระยะเวลาที่คนต่างดา้วรอ้งขอ  

แตไ่ม่เกินครั้งละ ๒ ปี (มาตรา ๖๗ วรรค ๓)



ตัวอย่างบัตรบุคคลบนพื้นที่สูง



o ปั จ จุ บั น มี สิ ท ธิ ท  า ง าน ได้ทุ กช นิด ใน  ๔  ง าน           

โดยผลของบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕)

(ตามท่ีก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนด

ประ เภทงานให้คน ต่างด้า วตามมาตรา  ๑๓ (๒)  แห่ ง

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าได้

ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย      

(ฉบับท่ี  ๒) ลงวัน ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ       

(ฉบบัท่ี ๓) ลงวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙)



ตัวอย่างส าเนาบตัรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
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ใบอนุญาตท างาน



คนตา่งดา้วซ่ึงเป็นคนสญัชาตขิองประเทศ

ทีมี่ชายแดนตดิกบัประเทศไทย (มาตรา ๖๔)

• โดยผลของบทเฉพาะกาล  (มาตรา  ๑๔๕) ท า ให ้     

ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง การใชบ้งัคบัมาตรา ๑๔     

แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑     

ลงวนัท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงไดก้ าหนดประเภทงาน 

ช่วงระยะเวลา และทอ้งท่ีในการท างาน ยังคงมีผลใชบ้ังคับ    

ต่อไปได ้ดงัน้ี



o ท างานในทอ้งท่ีตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ

รฐับาลชาติอ่ืนว่าดว้ยการขา้มแดนระหว่างประเทศทั้งสอง 

/ทอ้งท่ีในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

o ใบอนุญาตท างานมีอายุ ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

o ปัจจบุนัมีสิทธิท างานไดทุ้กชนิดใน ๒ งาน  

(งานกรรมกร และงานรบัใชใ้นบา้น)



คณุสมบตั/ิลกัษณะตอ้งหา้ม

ของคนตา่งดา้วที่จะขอรบัใบอนุญาตท างาน

ต้อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ไ ม่ มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง โดยผลของบท

เฉพาะกาล (มาตรา ๑๔๕)

(ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ

ตอ้งหา้มของคนต่างดา้วซ่ึงจะขอรบั

ใบอนุญาตท างาน  พ.ศ. ๒๕๕๒)

และไม่เคยไดร้บัโทษตามมาตรา ๑๐๑ 

เวน้แตไ่ดพ้น้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

๒ ปีก่อนวันขอรบัใบอนุญาตท างาน 

(ยกเวน้มาตรา ๖๓/๑)

หรอืเป็นคนตา่งดา้วตามมาตรา ๖๓

ที่นายทะเบียนอนุญาตใหท้ างาน

ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ



คนตา่งดา้ว

ท่ีตอ้งแจง้การท างาน

ไดแ้ก่

คนตา่งดา้วที่เขา้มาเพื่อท างานอนัมีลกัษณะจ  าเป็น /

เรง่ด่วน /เป็นงานเฉพาะกิจที่มีระยะเวลาท างาน

ภายใน ๑๕ วนั (มาตรา ๖๑) 



o งานท่ีถือว่าเป็นงานอันจ าเป็นและเร่งด่วน เป็นไป

ตามท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด 

(ปัจจุบันมี ๑๖ งาน ตามประกาศกรมการจดัหางาน 

เร่ือง ก าหนดงานอันจ าเป็นและเร่งด่วน ลงวนัท่ี ๒๘ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

o ท างานได ้เมื่อไดม้ีหนังสือแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ 

(ไมต่อ้งขอใบอนุญาตท างาน)

o หากไม่แลว้เสร็จภายในภายใน ๑๕ วนั อาจขอขยาย

เวลาไดไ้ม่เกิน ๑๕ วนั โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ

กอ่นครบก าหนดดงักล่าว



การขอรบัใบแทนอนุญาตท างาน

ยงัเก็บค่าธรรมเนียมได้

ถา้ใบอนุญาตท างาน

สูญหาย/ถูกท าลาย/

ช ารุด

ในสาระส าคญั

ใหผู้ร้บัอนุญาตใหท้ างาน

ยืน่ค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตท างาน

ตอ่นายทะเบียนภายใน ๑๕ วนั

นบัแตว่นัที่ทราบถึงการสูญหาย 

ถูกท าลาย หรือช ารุดดงักลา่ว



ว่าดว้ยการ

น าคนต่าง

ดา้วเขา้มา

ท างานกบั

นายจา้งใน

ประเทศ
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การด าเนินการใดๆเพื่อน าคนต่างดา้วที่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้

มาราชอาณาจักรตามกฏหมายเขา้เมือง ภายใตบ้นัทึกความหรือ

บนัทึกความเขา้ใจที่รฐับาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของ

รฐับาล ว่าดว้ยการจ้างแรงงานมาท างานกบันายจา้งในประเทศ 

โดยจะมีค่าบริการหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม



ค่าบริการและ

ค่าใชจ่้าย
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ค่าบริการ

ค่าใช้จ่าย

หมายถงึ เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็น

การตอบแทนการน าคนต่างด้าวมาท างาน

หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าวมา

ท างาน



ค่าบริการ
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ห้ามเรียกหรือรับค่าบริการจากนายจ้างได้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของค่าจ้างที่คน

ต่างด้าวได้รับเดือนแรก หรือระยะเวลา 30 วันที่คนต่างด้าวเข้ามาท างาน

ค่าบริการ ร้อยละ 25 ต่อคนต่างด้าว ไม่เกนิ 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



ค่าใชจ่้าย
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เรียกหรือรับค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง เพ่ือการน าคนต่าง

ด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ ได้แก่

ค่าใช้จ่ายตามกฏหมายที่ก าหนดใหน้ายจ้างเป็นผูร้ับชอบ

ค่าจัดเตรียมเอกสาร เช่น ค่าจัดท า ค่ารับรอง ค่าแปลเอกสาร

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายตามกฏหมายที่ก าหนดใหค้นต่างด้าวเปน็ผูร้ับชอบ 
เช่น ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่ีประเทศต้นทาง



นายจ้าง
ผู้น าคน
ต่างด้าว
เข้ามา

ท างานกับ
ตนเองใน
ประเทศ
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 ห้ามน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับตนเองในประเทศโดยไม่ได้
รับอนุญาต

 ห้ามเรียกรับเงินหรือทรัพย์อ่ืนใดจากคนต่างด้าวในการน าคน
ต่างด้าวเข้ามาท างานกับตนในประเทศ

 ต้องจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปประเทศต้นทาง และแจ้งต่ออธิบดี

ภายหลังจากที่ได้ส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทางแล้ว



การน าคน
ต่างด้าว
เข้ามา

ท างานกับ
ตนเองใน
ประเทศ 59

 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 ีหรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถงึ
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
ธรรมดาย่ืน ณ  สถานที่ที่ท างาน

พิจารณาตามระเบียบกรมฯ พ.ศ.2559 แจ้ง
ผลการอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับการเสนอเรื่อง

หนังสือแจ้งผลการอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับ
แต่วันออกหนังสือ



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 าร้องให้กับผู้ยื่น 

น าส่งค าร้องไปยังประเทศต้นทาง



 แบบค าร้องขอน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ (นจ.2)

 ส าเนาสญัญาการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกบันายจ้างในประเทศ กรณนีายจ้างให้ผู้รับอนุญาต

ด าเนินการ

 หนังสอืแต่งตั้ง (Power of Attorney)

 สญัญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) 

 ส าเนาหนังสอืแจ้งการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) และส าเนาหนังสอืยืนยันโควตา

 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานนายจ้าง ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน ส าเนาสัญญา

จ้างงานกบับริษัทคู่ค้า ส าเนาสญัญาก่อสร้าง

 กรณมีอบอ านาจได้ มอบอ านาจได้ดังน้ี

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

 (2) นิติบุคคลมอบให้พนักงาน แสดงหลักฐานประกนัสงัคม เป็นต้น

 (3) บุคคลธรรมดามอบอ านาจให้ สามี/ภรรยา/บุตร/บดิา/มารดา/พ่ี/น้อง ต้องแสดง ส าเนา

บัตรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงถงึความสมัพันธต์ามกฎหมาย
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เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอน าคนต่างดา้วเขา้มาท างานในประเทศ



 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 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
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สถานที่จัดส่งค าร้อง
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ค าร้องขอน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ
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หนังสือแต่งตั้ง  



สัญญาจ้างแรงงาน
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หนังสือมอบอ านาจ
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หนังสือมอบอ านาจ
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ประเทศต้นทางรับสมัครและ

คัดเลือกแรงงาน. จัดท าบัญชี

รายช่ือ (Name List) และแจ้ง

นายจ้างไทย



นายจ้างน าบัญชีรายช่ือยื่นขอ

อนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 

พร้อมช าระค่าธรรมเนียมและค่า

ค าขอตามสญัญาจ้างและต้องวาง

หลักประกนักบั กกจ.

นายจ้างน าบัญชีรายช่ือยื่นขออนุญาตท างาน

แทนคนต่างด้าว (ทุกสญัชาติ) ณ ส านักงานจัดหา

งานจังหวัด

ช าระค่ายื่นค าขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียม

การอนุญาตท างานตามสญัญาจ้างแรงงาน ปีละ 

900 บาท

กรณนีายจ้างน าเข้าด้วยตนเองต้องวาง

หลักประกนัไว้กบักรมการจัดหางานก่อน (1,000

บาท/คน ไม่เกนิ 100,000 บาท)

ส านักงานจัดหางานจังหวัดจัดส่งเอกสารไปยัง 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว



 แบบค าขอ (ตท.2)

 หนังสอืรับรองการจ้าง

 ส าเนาหนังสอืแจ้งการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว

 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ระบุด่านที่จะเดนิทางเข้ามา

 ส าเนาหนังสอืเดินทาง

 รปูถ่ายคร่ึงตวั 3x4 เซนตเิมตร จ านวน 3 รปู

 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานนายจ้าง หลักฐานการวางหลักประกนักรณนีายจ้างน าเข้าเอง

 ส าเนาสญัญาการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกบันายจ้างในประเทศ กรณนีายจ้างให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการ

พร้อมส าเนาใบอนุญาต (นจ4)                                                                                                       

กรณีนายจา้งน าคนต่างดา้วเขา้มาท างานท างานเอง มอบอ านาจได ้ดงันี้

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

 (2) นิติบุคคลมอบให้พนักงาน แสดงหลักฐานประกนัสงัคม เป็นต้น

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

 ประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงถงึความสมัพันธต์ามกฎหมาย
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เอกสารประกอบการยืน่ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว



กรมการจัดหางานมีหนังสอืถงึ

สถานทูตไทยในประเทศต้นทา

เพื่อตรวจลงตราวีซ่า Non L-A

และสตม. เพ่ืออนุญาตให้คน

ต่างด้าวเดินทาง เข้าประเทศ

และเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์

แรกรับฯ

กกจ.มีหนังสอืแจ้งผลการอนุญาตให้นายจ้างและแจ้ง

หน่วยงาน..

สญัชาติกมัพูชา ลาวและเวียดนาม

- สถานทูตไทย ณ กรงุพนมเปญ เวียงจันทน์และ

กรงุฮานอย เพ่ือตรวจลงตราวีซ่าวีซ่า Non L-A (500 

บาท/คน) 

- สตม. เพ่ืออนุญาตให้คนงานเดนิทางเข้าประเทศ

สญัชาติเมียนมา

- ทางการเมียนมา เพ่ือยืนยันการจ้างคนงานต่าง

ด้าว

- สตม. เพ่ือตรวจลงตราวีซ่าและอนุญาตให้เดิน

ทางเข้าประเทศ



ศูนยแ์รกรบัเขา้ท างาน และสิ้ นสุดการจา้ง (ตาก สระแกว้ และหนองคาย)

คนต่างด้าวกมัพูชา ลาวและเมียนมา เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ 

ต้องด าเนินการ ดังนี้

1.เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้รับความรู้ เกี่ยวกบัการท างาน และ

การใช้ชีวิตในเมืองไทย

2. จนท. แจ้งรายช่ือคนต่างด้าวที่เข้ารับการอบรมให้ สจจ./สจก.1-

10 และ กกจ. ทราบ



คนต่างด้าวกมัพูชา ลาว เมียนมา และ

เวียดนาม

1. เข้ารับการตรวจสขุภาพ ณ สถานพยาบาลที่

มีแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ (500

บาท)

2. น าใบรับรองแพทย์ไปขอรับใบอนุญาต

ท างาน ณ สจจ./สจก.1-10 และคนต่างด้าว

เวียดนามต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ สจจ./

สจก.1-10 ด้วย

3. เข้าท างานในสถานประกอบการ เพ่ือได้รับ

อนุญาตให้ท างานแล้ว  และคืนใบอนุญาต

ท างานเม่ือสิ้นสดุการจ้าง

ครบวาระการจ้างงาน (4 ปี)

1. คนต่างด้าวกมัพูชา ลาว และเมียนมา เดินทาง

กลับประเทศ ผ่านศูนย์ฯแรกรับ เพ่ือตรวจสอบ

สทิธปิระโยชน์

2. คนต่างด้าวเวียดนามเดินทางกลับประเทศโดย

ไม่ต้องผ่านศูนย์แรกรับฯ

3. สามารถเดินทางกลับเข้ามาท างานใหม่ภายใต้

MOU ได้ โดยเว้นวรรค 30 วัน
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ล าดบั

ที่

ผูก้ระท า

ความผิด
กระท าผิด ฐานความผิด บทก าหนดโทษ

มาตรา มาตรา อตัราโทษ

1 คนตา่งดา้ว 8 ท างานโดยไม่มีใบอนุญาต 101 ปรบัตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท

ท างานนอกเหนือจากสิทธิจะท าได้

2 ผูร้บัอนุญาต 64/2 ไม่แจง้ใหน้ายทะเบียนทราบถึงผูเ้ป็น 119/1 ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท

นายจา้ง สถานที่ท  างานและลกัษณะ

งาน

3 คนตา่งดา้ว 61

ไม่แจง้ตอ่นายทะเบียนกรณีเขา้มา

ท างาน 119 ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท

จ  าเป็นเร่งด่วน หรืองานเฉพาะกิจ

4 ผูร้บัอนุญาต 68 ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตท างาน 120 ปรบัไม่เกิน 5,000 บาท

ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที่หรือนายทะเบียน



ฝ่ายคุม้ครองคนหางานและการท างานของคนตา่งดา้ว

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่ (สาขายอ่ย)

ชั้น 2 ศูนยส์ินคา้เกษตรภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่

ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ชา้งเผือก 

อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

โทรศพัท ์053-112911

โทรสาร 053-112911 ตอ่ 26



ส านกังาน       

จดัหางานจงัหวดั

เชียงใหม่
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@doecmi




