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ข่าวแรงงานข้ามชาติ 

ฉบับท่ี 30 –  ธันวาคม 2559 

ข่าวแรงงานข้ามชาติฉบับนี้น าเสนอข้อมูล 1) พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง
ในประเทศ 2) ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง 3) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงนายจ้างของแรงงานข้าม
ชาติในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ า 4) การอนุญาตท างานของคนต่างชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 5) แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาดาเนินการน าเข้าแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 6) การน าเข้าแรงงานข้ามชาติภายใต้ MOU สัญชาติเวียดนาม ในงาน
กรรมกร กิจการก่อสร้างและประมงทะเล และ 7) สถิติแรงงานข้ามชาติ 

1. พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ออกพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง 
ในประเทศ พ.ศ.2559 เพ่ือควบคุมการน าคนต่างชาติมาท างานกับนายจ้างในประเทศและจัดระเบียบผู้
ประกอบกิจการและป้องกันการลักลอบน าคนต่างชาติมาท างานโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์และมีมาตรฐาน 

พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เม่ือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการน าคนต่างชาติมาท างานกับนายจ้างในประเทศอย่าง

เหมาะสม และป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน าลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างชาติมาท างานกับนายจ้างในประเทศไทยโดย

ผิดกฎหมาย รวมทั้งเสริมสร้างการให้ความคุ้มครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมตามแนวทาง 

กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ มีสาระส าคัญก าหนดให้มีการน าคนต่างชาติมาท างาน

กับนายจ้างในประเทศได้ 2 กรณี คือ 1.นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างชาติมาท างานด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีการ

วางเงินประกันกับทางราชการตามอัตราที่ก าหนด 2.ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชก าหนดนี้

เ ป็ นผู้ น า คนต่ า งช าติ ม าท า ง าน  ซึ่ ง จ ะต้ อ งมี ก า ร ว า ง เ งิ นประกั นการประกอบธุ ร กิ จ เ ป็ น เ งิ น  

ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยกระบวนการขั้นตอนการน าคนต่างชาติมาท างานต้องเป็นไปตามที่ทางราชการ

ก าหนด 
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ภายใต้พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศฉบับนี้ก าหนดมาตรการให้ผู้

ประกอบกิจการเรียกค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากนายจ้างเท่านั้น ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบ

กิจการกระท าผิดสัญญาในการน าเข้าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศสามารถหักเงินจาก

หลักประกันที่ผู้ประกอบกิจการวางไว้กับอธิบดีกรมการจัดหางานคืนนายจ้างได้  นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้

ประกอบกิจการและนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบคนต่างชาติที่น าเข้ามาท างานในประเทศร่วมกัน โดยมีการแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนต่างชาติ 

นายจ้าง รวมทั้งจัดระเบียบผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยอีกด้วย  

ตามมาตรา 62 แหง่พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ วา่ “ผู้ รับอนญุาตจดัหางานใน
ประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน ท่ีได้ด าเนินการจดัหาคนตา่งด้าวเข้ามาท างานในประเทศก่อน
วนัท่ีพระราชก าหนดนีใ้ช้บงัคบัให้ด าเนินการตอ่ไปได้อีกไม่เกินหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชก าหนดนีใ้ช้บงัคบั” 

 

คุณสมบัติผู้ยื่นค าขออนุญาตน าคนต่างชาติมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระราชก าหนดการ

น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด(มหาชน) มีทุน

จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นทุนของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

ทุนทั้งหมด และต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด พร้อมทั้ง

ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 

ในการยื่นค าขออนุญาตน าคนต่างชาติมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระราชก าหนดการน าคน

ต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ซึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นั้น 

กรมการจัดหางานขอแจ้งคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอฯ ดังนี้  

1. ต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด (มหาชน) 

2. มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

3. ทุนจดทะเบียนต้องเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนทุนทั้งหมด 

และจะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

4. มีส านักงานอยู่ในที่ตั้งท่ีเป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน 

5. ไม่เป็นผู้รับอนุญาต/ผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราช

ก าหนดนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

ทางทะเล 

6. มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการที่มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม อันได้แก่ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 3) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน 

หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตหรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต
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ตามพระราชก าหนดนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานทางทะเล 4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 5) ไม่เป็นผู้มี

หรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 6) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด

ให้จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือใน

ความผิดตามพระราชก าหนดนี้หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือ

กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และ 7) ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทกับอธิบดี

กรมการจัดหางานเพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการน าคนต่างชาติมาท างานกับนายจ้าง

ในประเทศ โดยสามารถวางเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ าประกันของ

ธนาคาร 

ดาว โหลดพระราช ก าหนดการน า คนต่ า งด้ า วมาท า ง านกั บนายจ้ า ง ในประ เทศ  พ . ศ . 2559 

http://www.doe.go.th/prd/alien/law/param/site/1 5 2 / cat/6 / sub/0 / pull/category/view/list-

label 

หมายเหต ุ: ค าว่า “ผู้ประกอบกิจการ” ขอให้ใช้ค าว่า “ผู้ รับอนญุาต” เนื่องจากพระราชก าหนด  
ฉบบันีค้ าว่า “ผู้ประกอบกิจการ” อาจจะหมายถงึนายจ้างหรือผู้ได้รับอนญุาตก็ได้ 

 

2. ศูนยแ์รกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ให้กระทรวงแรงงาน จัดตั้ง "ศูนย์แรกรับเข้า
ท างานและสิ้นสุดการจ้าง” ส าหรับแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จ านวน  
3 จังหวัด คือ 1. ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง ต าบลแม่สอด จังหวัดตาก 2. ศูนย์แรกรับเข้าท างาน
และสิ้นสุดการจ้าง ณ ศูนย์การค้าตลาดอินโดจีน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3. ศูนย์แรกรับเข้า
ท างานและสิ้นสุดการจ้าง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเป็นสถานที่
ให้ความรู้แก่แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น มีการอบรมความรู้แก่แรงงาน
ต่างชาติเรื่องสัญญาการจ้าง การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย การตรวจสอบและ คัดกรองแรงงานว่ามีนายจ้างตาม
สัญญาจ้างจริงหรือไม่ ความพร้อมที่จะท างานก่อนอนุญาต ให้เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย การบันทึก
ข้อมูลแรงงานต่างชาติ ตรวจสอบและพิจารณาการรับสิทธิที่พ่ึงได้รับของแรงงานเมื่อเดินทางกลับประเทศ 
รวมทั้ง เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างชาติ 
เกี่ยวกับการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน โดยการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ และการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกช่องทาง ซึ่งนายจ้าง
สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบการน าเข้าแรงงานต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU เท่านั้น ทั้งนี้ 
ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น ไ ด้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ ร ก รั บ เ ข้ า ท า ง า น ล ะ สิ้ น สุ ด ก า ร จ้ า ง ดั ง ก ล่ า ว  3  แ ห่ ง 
แล้วเสร็จแล้ว ดังนี้ 

http://www.doe.go.th/prd/alien/law/param/site/152/cat/6/sub/0/pull/category/view/list-label
http://www.doe.go.th/prd/alien/law/param/site/152/cat/6/sub/0/pull/category/view/list-label
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1. ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ที่ตั้งอาคารเลขที่ 555 ถนนสายเอเชีย ต าบล
แม่ สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

2. ศู น ย์ แ ร ก รั บ เ ข้ า ท า ง าน แล ะสิ้ น สุ ด ก า ร จ้ า ง  จั ง ห วั ด ส ร ะแก้ ว  ที่ ตั้ ง อ า ค า ร เ ล ข ที่  
499/158,160,162,164 ศูนย์การค้าอินโดจีน ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

3. ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย ที่ตั้งอาคารเลขที่ 165/1 หมู่5  
ต าบลมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559  
เป็นต้นไป 

3. แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ า สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม แต่ไม่

สามารถเปลี่ยนไปท างานในกิจการอื่นได้ 

แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ าสามารถเปลี่ยนไปท างานกับนายจ้างรายอ่ืนได้ภายใน

กลุ่มโดยไม่จ ากัดจ านวนนายจ้าง และจังหวัด ขณะเดียวกัน แรงงานข้ามชาติในกิจการอ่ืนก็สามารถเปลี่ยนไป

ท างานกับนายจ้างรายใหม่ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ าได้ แต่ไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติใน

กิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ าเปลี่ยนไปท างานในกิจการอ่ืนได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 20,000 บาท 

กรมการจัดหางานได้ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนไปท างานกับนายจ้างรายใหม่ของแรงงานข้ามชาติใน

กิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ าเพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการแ รงงานข้ามชาติมี

ประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้คือ  

1. อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ าสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

ภายในกลุ่มโดยไม่จ ากัดจ านวนนายจ้างและจังหวัดที่ท างาน 

2. อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในกิจการอ่ืนๆสามารถเปลี่ยนประเภทงาน/นายจ้าง/ท้องที่ท างาน/

สถานที่ท างาน เพ่ือไปท างานในกิจการประมงทะเลหรือกิจการแปรรูปสัตว์น้ าได้ 

3. ไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล เปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที่ท างาน/สถานที่

ท างาน/ลักษณะงาน เพ่ือไปท างานในกิจการอ่ืนๆที่ไม่ใช่กิจการประมงทะเล และ 

4. ไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที่ท างาน/สถานที่

ท างาน/ลักษณะงาน เพ่ือไปท างานในกิจการอ่ืนๆที่ไม่ใช่กิจการแปรรูปสัตว์น้ า 

 แรงงานข้ามชาติที่ท างานไม่ตรงกับท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท างานจะมีความผิดตาม

พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขณะที่นายจ้างรับคน

ข้ามชาติเข้าท างานไม่ตรงกับท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท างานจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
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เกิน 10 ,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สายด่วน  

กรมการจัดหางาน โทร.1694 

4. การขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างาน 

ในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2551 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
    

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน ออกใบอนุญาต 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดในกฎหมาย  

- ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 

 

ขอบเขตการให้บริการ  
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเที่ยง) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าขอ  

  1. คนต่างด้าวที่มีภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งประสงค์จะท างานเป็นการชั่วคราวในช่วง
ระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดให้  เฉพาะการท างานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่อง
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กับท้องที่ดังกล่าว ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานชั่วคราวพร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อ
นายทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 
  2. คนต่างด้าวต้องผ่านการตรวจสุขภาพและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวง 

3. นายจ้างได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)  

หมายเหตุ :  

  *  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

  *  ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

  * ระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับการขออนุญาตท างานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณค าขอไม่เกิน 25 
ค าขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการด าเนินการอาจยาวกว่าที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค าขอที่รับเข้ามามีปริมาณท่ีมากกว่าจ านวนการให้บริการตามที่ก าหนด 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้รับบริการยื่นค าขอพร้อมเอกสาร  / เจ้าหน้าที่   
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร   
  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอความเห็นต่อ        
 นายทะเบียน  
  (ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง) 

 ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ท างาน 
  (ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง) 

 ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผู้รับบริการช าระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต   ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
   

รวมระยะเวลา  1  วันท าการ   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. ค าขอรับใบอนุญาตท างานส าหรับคนต่างด้าว ตามมาตรา 14  (แบบ ตท.9)   จ านวน 1 ฉบับ 
2. บัตรผ่านแดน หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ และกระทรวงการต่างประเทศรับรอง  พร้อมส าเนา  

จ านวน  1 ชุด 
3. ส าเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร  จ านวน  1  ฉบับ 
4. กรณีนายจ้างเป็นคนไทย ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ชุด 
5. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว  ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือส าเนาใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่า

ด้วยคนเข้าเมือง และส าเนาใบอนุญาตท างาน  จ านวน  1  ชุด 
6. กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์รับรอง

ไม่เกิน 6 เดือน)  และส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามหรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ส าเนาใบอนุญาตท างาน  จ านวน  1 ชุด   

7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2552 จ านวน 1 ฉบับ 

8. ส าเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว  (โควตาที่ยังไม่หมดอายุ)  จ านวน  1 ชุด 
9. รูปถ่ายคนต่างด้าวครึ่งตัว  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร  (ไม่เกิน   

6 เดือน)  จ านวน  3  รูป 
10. หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาบัตรประชาชน

ของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด  (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง) 
11. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ท างาน 

 

ค่าธรรมเนียม  

 - ค่าค าขอ    100  บาท 

 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน  อายุไม่เกิน  3  เดือน   225  บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน  

 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน   

 โทรศัพท์ 0 2246 3051  

ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี www.chonburidoe.com  

 

 
  

http://www.chonburidoe.com/
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5. แผนภูมิขั้นตอนการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานภายใต้ MOU สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา  
 และเวียดนาม ตามพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ . ศ. 2559 
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6. การน าเข้าแรงงานข้ามชาติภายใต้ MOU สัญชาติเวียดนาม ในงานกรรมกร กิจการก่อสร้างและประมงทะเล 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระรวงแรงงานในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมลงนาม

ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทย เวียดนาม และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบการน าเข้าแรงงานเวียดนามโดยให้

กระทรวงแรงงานก าหนดแนวทางการด าเนินการให้มีความโปร่งใส สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว ซึ่งกระทรวง

แรงงานได้ก าหนดแนวทางการน าเข้าแรงงานเวียดนาม โดยนายจ้างสามารถยื่นความต้องการน าเข้าแรงงานกับ

ตัวแทนของเวียดนามโดยตรง หรือกรณีไม่สะดวกที่จะติดต่อกับบริษัทจัดหางานเวียดนามก็สามารถเลือกใช้

บริการบริษัทจัดหางานไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้ 

ขั้นตอนการน าเข้าแรงงานเวียดนาม 

ขั้นตอนที่  1 

 นายจ้างแจ้งความต้องการน าเข้าแรงงานเวียดนาม ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดหรือส านักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ หลังจากได้รับใบแจ้งความต้องการน าเข้าแรงงานเวียดนามแล้ว ให้ด าเนินการน าเข้า

ผ่านตัวแทนของเวียดนามโดยตรง หรือผ่านตัวแทนไทย ตัวแทนของเวียดนามหมายถึงตัวแทนที่ผ่านความ

เห็นชอบจากกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม (MOLISA) ประกอบด้วย ศูนย์แรงงาน 

ในต่างประเทศ และศูนย์บริการจัดหางานจังหวัด 3 ศูนย์ ประกอบด้วย หงี อัน (Ngne An) ฮาตันท์ (Ha Tinh) 

และค้วง บินท์ (Quan Binh) และตัวแทนเอกชน 5 ราย คือ SONA, TTLC, Thinh Long.Corp, Hoang Long 

Huresu, Vihatico 

 ใบแจ้งความต้องการน าเข้าแรงงานเวียดนาม ต้องแสดงจ านวนความต้องการ และคุณสมบัติของ

แรงงาน เงื่อนไขการท างาน ค่าจ้าง ส าหรับสัญญาจ้างแรงงานที่จะลงนามระหว่างนายจ้างกับแรงงานต้องผ่าน

การรับรองจากส านักงานจัดหางานจังหวัดหรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที ่

ขั้นตอนที่ 2 

 ตัวแทนเวียดนามแจ้งให้กรมแรงงานในต่างแดน (DOLAB) ทราบ และประกาศความต้องการของ

นายจ้างไทยต่อสาธารณะเพ่ือการลงทะเบียน 
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ขั้นตอนที่ 3 

 นายจ้างคัดเลือกแรงงานจากรายชื่อแรงงานเวียดนาม ลงนามในสัญญาการจ้างงานส าหรับแรงงานแต่

ละคนล่วงหน้า จากนั้นแจ้งกรมการจัดหางานและตัวแทนการจัดส่งเวียดนาม 

ขั้นตอนที่ 4 

 กรมการจัดหางานรับรองบัญชีรายชื่อ ท าหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลไทยใน

เวียดนามเพ่ือตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้แก่แรงงานที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งแจ้ง DOLAB ทราบด้วย 

ขั้นตอนที่ 5 

  ตัวแทนเวียดนามท่ีได้รับมอบหมายจาก DOLAB เตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน

และการฝึกอบรมก่อนการเดินทาง แนะน าแรงงานในการลงนามสัญญาจ้าง (ซึ่งนายจ้างไทยได้ลงนามไว้

ล่วงหน้าก่อนแล้ว) ลงนามในสัญญาส าหรับการจัดส่งแรงงานเพ่ือการจ้างงานในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน

ตัวแทนเวียดนามจะยื่นเอกสารทั้งหมด ประกอบด้วยรายชื่อคนงานที่ผ่านการรับรองแล้วโดย DOLAB ไปยัง

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในเวียดนามเพ่ือการตรวจลงตรา (วีซ่า) 

ขั้นตอนที่ 6 

 ตัวแทนเวียดนามแจ้งบัญชีรายชื่อและก าหนดการบินของแรงงานให้นายจ้างทราบเพ่ือรับแรงงาน  

ที่สนามบิน พาไปตรวจสุขภาพ ยื่นขอใบอนุญาตท างาน และส่งเข้าฝึกอบรมก่อนการท างานจ านวน 1 วัน  

ณ สถานที่กรมการจัดหางานก าหนด แรงงานจึงสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 7 

 ขณะที่แรงงานท างานในประเทศไทย (สัญญาการจ้างงานครั้งละไม่เกิน 2 ปี) นายจ้างและตัวแทนรับ

แรงงานของไทยมีหน้าที่ติดตามดูแล รวมทั้งร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามในประเทศไทยและ

ตัวแทนจัดส่งแรงงานของเวียดนาม ในการช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน 

ขั้นตอนที่ 8 

 เมื่อแรงงานท างานครบตามสัญญาจ้าง หรือในกรณีของการกลับประเทศก่อนการหมดสัญญาจ้าง โดย

มิได้เกิดจากความผิดของลูกจ้าง นายจ้างและตัวแทนรับแรงงานของไทยมีหน้าที่ในการซื้อบัตรโดยสาร
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เครื่องบินขากลับ และ/หรือ จัดเตรียมเพ่ือการส่งแรงงานกลับประเทศ พร้อมทั้งแจ้งตัวแทนจัดส่งแรงงานของ

เวียดนามเพ่ือรับแรงงานและสิ้นสุดสัญญาการส่งแรงงานส าหรับการจ้างงานต่างประเทศ 

7.สถิติแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

ตาราง 1. แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี 23 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

 

 

ตาราง 2. จ านวนแรงงานข้ามชาติที่น าเข้าตามข้อตกลงด้านการจ้างงาน (MOU) ที่ได้รับอนุญาตท างาน
คงเหลือทั่วประเทศ (ณ เดือนตุลาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

ตาราง 3:  จ านวนแรงงานข้ามชาติพิสูจน์สัญชาติเดิมคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร (ณ เดือนตุลาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

สัญชาติ จ านวน 

เมียนมา 724,684 

กัมพูชา 384,542 
ลาว 68,324 

รวม 1,177,550 

สัญชาติ จ านวน 

เมียนมา 183,780 
กัมพูชา 146,467 

ลาว 40,467 
รวม 370,714 

สัญชาติ จ านวน 
เมียนมา 769,336 

กัมพูชา 100,578 

ลาว 62,225 
 

รวม 932,139 
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ตาราง 4: จ านวนคนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในลักษณะ ไป-กลับหรือตามฤดูกาล (ณ เดือนตุลาคม 2559) 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ตาราง 5:  จ านวนแรงงานข้ามชาติที่มีประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (ณ เดือนสิงหาคม 2559)  

 

 

 

 
 

ท่ีมา: กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

http://fwf.cfo.in.th/reportoss 

ตาราง 6: จ านวนแรงงานข้ามชาติที่ถือใบอนุญาตท างานและเป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม (ณ 

เดือนกรกฎาคม 2559) 

 

 

 

 

 
 

 

 

ท่ีมา: ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

ข่าวแรงงานข้ามชาติจัดท าโดย แผนกแรงงานข้ามชาติ องค์การระหวา่งประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน       (International 

Organization for Migration-IOM) ส านักงานประเทศไทย 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int 

หรือท่านสามารถอ่านข่าวแรงงานข้ามชาติทุกฉบับได้ที ่
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 

สัญชาติ หญิง ชาย 

กัมพูชา 2,937 3,502 

เมียนมา 46 35 
รวม 6,520 

สัญชาติ จ านวน 

เมียนมา  
1,146,784 กัมพูชา 

ลาว 

สัญชาติ จ านวน 

เมียนมา 288,209 

ลาว 11,865 
กัมพูชา 74,953 

เวียดนาม 540 
อ่ืน ๆ 89,996 

รวม 465,563 

http://fwf.cfo.in.th/reportoss
mailto:migrantnews@iom.int
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/

