เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดแบบ หลักเกณฑ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาต สําหรับคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตขอตกลง
วาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ
การทํ างานของคนต า งด า ว พ.ศ. ๒๕๒๑ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๒ คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ภายใตขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ บาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น
ซึ่งประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ใหยื่นคําขอตามแบบ ตท. ๑๕ ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางพรอมสําเนา
(๒) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสถานพยาบาล ซึ่งรับรองวาผูขอไมมีโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๒)
(๓) เอกสารหลักฐานของสวนราชการที่เกี่ยวของแสดงวานายจางไดรับการจัดสรรจํานวน
คนตางดาวเขาทํางาน พรอมสําเนา
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวนสองรูป
ขอ ๓ นายจางซึ่งยื่นคําขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวตามมาตรา ๘ ใหยื่นคําขอตามแบบ
ตท. ๑๕ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๒ (๓) และ (๔)
คนตางดาวซึ่งไดรบั อนุญาตทํางานตามวรรคหนึ่ง ตองมารับใบอนุญาตดวยตนเอง พรอมแสดง
เอกสารหลักฐานตามขอ ๒ (๑) (๒) และ (๕)
ขอ ๔ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ตท. ๑๕
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตามขอ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕)
ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ตท. ๑๕
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมแนบใบอนุญาตซึ่งชํารุดในสาระสําคัญ หรือหลักฐานการรับแจงความของ
เจาพนักงานตํารวจในกรณีใบอนุญาตสูญหาย และเอกสารหลักฐานตามขอ ๒ (๑) และ (๕)
ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะเปลี่ยนการทํางานโดยขอทํางานอื่นนอกจากงานที่ระบุ
ไว ใ นใบอนุ ญ าตหรื อ เปลี่ ย นท อ งที่ ห รื อ สถานที่ ใ นการทํ า งานให แ ตกต า งไปจากที่ กํ า หนดไว ใ น
ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ตท. ๑๕ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตาม
ขอ ๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ขอ ๗ การยื่นคําขอตามขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ ใหยื่น ณ ทองที่ที่เปน
สถานที่ทํางาน ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมการจัดหางาน หรือสถานที่ที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนด
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสถานที่ที่ผูวาราชการจังหวัด
ประกาศกําหนด
ขอ ๘ ใบอนุญาตใหใชแบบ ตท. ๑๖ ทายกฎกระทรวงนี้
ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ตท. ๑๖ ทายกฎกระทรวงนี้ โดยใหเปลี่ยนคําวา “ใบอนุญาต
ทํางาน” เปน “ใบอนุญาตทํางาน (ใบแทน)”
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อภัย จันทนจุลกะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
แบบ ตท. ๑๕
Form WP.15

เฉพาะเจาหนาที่
For official use only
เลขรับที่…………………….....
วันที่รับ…………..……………
ชื่อผูรับ………………………..
ใบอนุญาตเลขที่………………
ออกใหเมื่อ………….………...
จังหวัด……………………...…

คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา ๗
Application form for work permit under section 7
คําขอรับใบอนุญาตทํางาน แทนคนตางดาว ตามมาตรา ๘
Application form for work permit for alien under section 8
คําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา ๑๕
Application form for work permit renewal under section 15
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา ๑๙
Application form for substitution of work permit under section 19
คําขอเปลี่ยนการทํางานโดยขอทํางานอื่นนอกจากงานที่ระบุไวในใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๑
Application form for change of work under section 21
คําขอเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํางานใหแตกตางไปจากที่กําหนดไวในใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๑
Application form for change of locality or place of work under section 21

รูปถาย
๒.๕ x ๓ ซม.

๑. ขอมูลคนตางดาว (Alien’s statement)
๑.๑ ชื่อคนตางดาวผูยื่นคําขอ นาย/นาง/นางสาว…………………….………………………………………………..…….………..
Name of applicant Mr./Mrs./Miss
สัญชาติ …………………………………. เพศ
ชาย
หญิง
Nationality
Sex
Male
Female
เกิดวันที่………….เดือน…………………………พ.ศ……………. อายุ…………ป
Date of birth
Month
Year (B.E.)
Age
Years
สถานภาพ
โสด
สมรส
อื่น ๆ……………….. วุฒิการศึกษา…………………….………………….
Status
Single
Married
Others
Education
๑.๒ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง เลขที่…………………………………………………………………….
Passport or other travelling document No.
ออกใหวันที่…………………………………..……………….ออกใหที่…………………………………………………………
Date of issue
Issued at
๑.๓ ตรวจลงตราประเภท………………………………… เลขที่ …………………………ออกใหวันที่…………………….……….
Type of visa
No.
Date of issue
เดือน………………………. พ.ศ……………………. ออกใหที่………………………………………………………………...
Month
Year
Issued at
๑.๔ ที่อยูในประเทศไทย เลขที่………หมู/ชุมชน…………….ซอย………..…....…ถนน…….…… อาคาร……………….……..
Address in Thailand
Village
Lane
Road
Building
ตําบล/แขวง……..………… อําเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………….โทรศัพท…………………….…….
Sub-District
District
Province
Telephone

๒. ขอมูลการทํางาน (Work statement)
๒.๑
๒.๒

ไมเคยมีใบอนุญาตทํางาน
Have no work permit
เคยมีใบอนุญาตทํางานมาแลว ใบอนุญาตทํางานเลขที่………….…………………...ประเภทงาน…..…….……………
Have a work permit
Work permit No.
Type of work
ชื่อและที่อยูนายจาง……………………………………………………………………………………..….………….……
Name and address of employer

๓. ขอมูลการขออนุญาต (Application statement)
๓.๑

๓.๒

ขอรับใบอนุญาตทํางาน (Apply for work permit )
ประเภทงานที่ขออนุญาต
งานรับใชในบาน
งานกรรมกร
Type of work applied
House maid
Labour
ระยะเวลาการขออนุญาต………………. ป……………………. เดือน……………. วัน
Period of employment
Year(s)
Month(s)
Day(s)
คาจางหรือรายได เดือนละ / วันละ………………………….ผลประโยชนอื่น ๆ เดือนละ / วันละ………………….……
Wage or income per month / day
Other benefits per month / day
สถานที่ทํางานของคนตางดาว เลขที…
่ ……….. หมู/ชุมชน………………………. ซอย…………………………………
Work place
Address
Village
Lane
ถนน…………………………..อาคาร………………………… ตําบล/แขวง……………………………………………..
Road
Building
Sub – District
อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………….. โทรศัพท………………………………………………..
District
Province
Telephone
ขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว (Apply for a work permit for an alien)
ประเภทงานที่ขออนุญาต
งานรับใชในบาน
งานกรรมกร
Type of work applied
House maid
Labour
ระยะเวลาการขออนุญาต………………. ป……………………. เดือน……………. วัน
Period of employment
Year(s)
Month(s)
Day(s)
คาจางหรือรายได เดือนละ / วันละ……………………………………………………………………………………..….
Wage or income per month / day
ผลประโยชนอื่น ๆ เดือนละ / วันละ…………………………………………………………………………………..…...
Other benefits per month / day
สถานที่ทํางานของคนตางดาว เลขที…
่ ……….. หมู/ชุมชน………………………. ซอย……………….…………………
Work place
Address
Village
Lane
ถนน…………………………..อาคาร………………………… ตําบล/แขวง…………………………….………………..
Road
Building
Sub – District
อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………….. โทรศัพท………………………………………………..
District
Province
Telephone

๓.๓

ขอตออายุใบอนุญาตทํางาน (Apply for work permit renewal)
ใบอนุญาตทํางานเลขที่………………………… ออกใหวันที่……….. เดือน……………………พ.ศ………..……………
Work permit No.
Date of issue
Month
Year
ออกใหที่ (จังหวัด)……………………………………………………………………………………………..…………..
Issued at (Province)
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที…
่ ……………………… เดือน…………………………..… พ.ศ……………………..…………..
Expiry date
Month
Year
ขอตออายุใบอนุญาต……………………ป……………………. เดือน……………..วัน
Renew for
Year (s)
Month (s)
Day (s)
นับแตวันที่…………………………….. เดือน………………… พ.ศ……………….จนถึงวันที่…………………………..
From date
Month
Year
to date
เดือน………………………………….. พ.ศ……………………………………………………………………….………
Month
Year

๓.๔

๓.๕

ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน (Apply for substitution of work permit)
กรณีชํารุด (Damage)
กรณีสูญหาย (Lost)
ใบอนุญาตทํางานเลขที่………………………… ออกใหวันที่……….. เดือน……………………พ.ศ…………….………
Work permit No.
Date of issue
Month
Year
ออกใหที่ (จังหวัด)………………………………………………………………………………………………….……..
Issued at (Province)
ชํารุดหรือสูญหาย เมื่อวันที่……………. เดือน………………………..พ.ศ………………………….………….…..…….
Damage or lost on date
Month
Year
กรณีสูญหาย
แจงความเลขที่………………………….ณ สถานีตํารวจ…………………………………………….
In case of Lost Police daily record No.
At police station
วันที่………………เดือน……………………………. พ.ศ……………………………………………………………...…
Date
Month
Year
ขอเปลี่ยนการทํางานโดยขอทํางานอื่นนอกจากงานที่ระบุไวในใบอนุญาต (Application for change of work)

๓.๖

ใบอนุญาตทํางานเลขที่…………………………ออกใหวันที่……….. เดือน……………………พ.ศ…………………….
Work permit No.
Date of issue
Month
Year
ออกใหที่ (จังหวัด)…………………………………………………………………………………………………………
Issued at (Province)
เปลี่ยนการทํางาน จากเดิมงาน………………………………เปนงาน…………………………………………..………..
Change of work from
to new work
ขอเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํางาน (Application for change of location or place of work)
ใบอนุญาตทํางานเลขที่…………………………ออกใหวันที่……….. เดือน……………………พ.ศ…………………….
Work permit No.
Date of issue
Month
Year
ออกใหที่ (จังหวัด)…………………………………………………………………………………………………………
Issued at (Province)
่ ………………………………………………………………..
เปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํางาน จากเดิม เลขที…
Change of locality or place of work
: Address
ไปยัง เลขที่………………………………………………………………………………………………………………..
New locality or place of work : Address

ขา พเจา ขอรับ รองวา ไมเ ปน บุค คลที ่ข าดคุณ สมบัต ิห รือ ตอ งหา มตามเงื ่อ นไขที ่ร ัฐ มนตรีป ระกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษาและข าพเจ า ทราบดี ว า ระหว างที่ ยั งรอรั บใบอนุ ญาตข าพเจ ายั งคงทํ างานไม ได ไม ว าจะโดยได รั บค าจ า ง
หรือไมก็ตาม
I do hereby certify that I am not a disqualified or prohibited person under the conditions prescribed
by the minister as published in the government gazette, and I acknowledge that, pending the issuance of the work
permit, I shall not engage in any work whether with or without wage or remuneration
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
I do hereby certify that above statements are true in every respect.

(ลายพิมพนิ้วมือ)…………………………………..ผูยื่นคําขอ
(Finger print)
Applicant

(ลายมือชื่อ)…………………………………..ผูยื่นคําขอ
(Signature)
Applicant
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ………..…
Date
Month
Year

๔. ขอมูลนายจาง (Employer’s statement)
๔.๑ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง……………….เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (นิติบุคคล)……….………...
I.D. Card No./passport No.

Tax identification No.

๔.๒ ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ……………………………………….…………ประกอบกิจการ……………………………….
Name of employer/establishment
๔.๓ ที่อยูปจจุบัน/สถานที่ตั้ง

Type of business

เลขที่…..…หมู/ชุมชน…..……ซอย…..….…....…ถนน…..………….อาคาร………..…….….

Address of employer/ establishment

Village

Lane

Road

Building

ตําบล/แขวง……………..… อําเภอ/เขต…………………….……จังหวัด……………………….โทรศัพท………….….….….
Sub-District

District

Province

Telephone

๔.๔ ขาพเจาขอรับรองวามีความประสงคจะจาง นาย/นาง/นางสาว…………………………..……………สัญชาติ………………….
I do hereby confirm that I intend to accept Mr./Mrs./Miss
Nationality
เปนลูกจางในสถานประกอบการของขาพเจาเปนระยะเวลา………… ป……… เดือน…………วัน ประเภทงาน……………….
to be an employee in my establishment for
Year (s) Month (s)
Day (s) Type of work
นับตั้งแตวันที่…………………..เดือน…………………………………..พ.ศ……………………………………………….………..
As from the date of
Month
Year (B.E.)

(ลายมือชื่อ)………………………………………………. นายจาง
(Signature)
Employer
วันที่……..…...เดือน………………………...พ.ศ…………………….
Date
Month
Year (B.E)

เฉพาะเจาหนาที่
For official use only
ก.งานตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา
การตรวจเอกสารหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานครบถวน
เอกสารและหลักฐานไมครบถวน……………………………...
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…….

ข.งานบันทึกขอมูล
บันทึกขอมูลคนตางดาวแลว
ใบเสร็จเลมที่…………………….เลขที่…………..………….

(ลงชื่อ)………………………………………………………….………. (ลงชื่อ)…………………….…..………………………………….
(………………………………………………………………..)
(………………………..………………………………..)
เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
วันที่……….เดือน………………..……..พ.ศ…………..…..
วันที…
่ …….เดือน……………………..พ.ศ…………..
ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
เห็นควรอนุญาต
เห็นควรไมอนุญาต เหตุผล………………………………..…..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….….
(ลงชื่อ)……………………………………………….………………….
(………………………………………………….……………..)
พนักงานเจาหนาที่
วันที…
่ …….เดือน………………………..พ.ศ………………..
คําสั่งของอธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย/นายทะเบียน
อนุญาต
ไมอนุญาต เหตุผล………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………….……..……

(ลงชื่อ)……………………………………………………..
(…………………………………………………….)
อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย/นายทะเบียน
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ…………

แบบใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น
ดานหนา
ดา๘.๖
นหนซม.
า
ตท.๑๖
ใบอนุญาตทํางาน
WORK PERMIT

รูปถาย
๒.๕ x ๓ ซม.

ใบอนุญาตเลขที่ (Work Permit No)……….…..……...…………..
ชื่อผูรับใบอนุญาต (Name)…………………………………..……..
วัน เดือน ปเกิด…………………สัญชาติ….…….………..………
Date of Birth
Nationality
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเลขที่ ……………………………….…….
Passport or Other Travelling Document No.
ที่พักอาศัย (Address)………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………..…..
สถานที่ทํางาน(Place of Work)……………………………….…………………….……..….
……………………………………………………………………….……………….………..
ทองที่ที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน (จังหวัด)………………………………………….….……….
Locality permitted to work (Province)
ประเภทงาน.................………………………………………..……………………………….
Type of work

๕.๕ ซม.

ตรากรมการจัดหางาน

ดานหลัง
ชื่อนายจางและที่อยู (Name of employer and address)…………………………..
……………………………………………………………………………………….
จังหวัด………………………………… โทรศัพท………………………………….
Province
Telephone
ประเภทกิจการ……………………………………………………………………….
Type of activity
วันออกใบอนุญาตทํางาน (Date of issue) …………………………………………...
วันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตทํางาน (Date of expiry)……………………………………
(ลายมือชื่อ)………………………………….. ผูอนุญาต
(Signature) (
)
ตําแหนง..........................................................
Position

ตรากรมการจัดหางาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดแบบ หลักเกณฑ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ในการทํางาน สําหรับคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ประกอบกับประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน
ในระดับลางจํานวนมาก รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจึงไดทําความตกลงวาดวยการจางแรงงานกับรัฐบาล
แหง ชาติ อื่น เพื่อ ใหค นต างด าวดังกลา วสามารถทํ างานในอาชีพ งานรับ ใชใ นบ านและงานกรรมกรได
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

