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“โครงการฝ�กอบรมให�ความรู�ด�านการจราจร

  นายสุจิน  บุญมาเลิศ รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การ
 บริหารส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  
 นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี 
 เป4นประธานในพิธีเป6ดโครงการฝ�กอบรมให�ความรู�ด�านการจราจร ซึ่งจัดทําโครงการร+วมกับสถานี
 ตํารวจภูธรสระบุรี  เม่ือวันท่ี 9 

-----------------------------------------
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ให�ความรู�ด�านการจราจร ประจําป=งบประมาณ 

รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การ
บริหารส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  พร�อมด�วย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี และหัวหน�าส+วนราชการในสังกัด 
เป4นประธานในพิธีเป6ดโครงการฝ�กอบรมให�ความรู�ด�านการจราจร ซึ่งจัดทําโครงการร+วมกับสถานี

9 กุมภาพันธ* 2561 ณ ห�องประชุมสัมมนาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี
 

-------------------------------------------------------- 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

ประจําป=งบประมาณ 2561” 

รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การ 
พร�อมด�วยนางรัชนี บางหลวง 

และหัวหน�าส+วนราชการในสังกัด 
เป4นประธานในพิธีเป6ดโครงการฝ�กอบรมให�ความรู�ด�านการจราจร ซึ่งจัดทําโครงการร+วมกับสถานี

ณ ห�องประชุมสัมมนาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี 
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“ กีฬามัธยมศึกษาสระบุรีเกมส* ครั้งที่ 

  นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร
 ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง 
 และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี 
 แข+งขันกีฬามัธยมศึกษาสระบุรีเกมส* คร้ังท่ี 
 และกล+าวให�โอวาทก+อนการป6ดการแข+งขันกีฬา
 ส+วนจังหวัดสระบุรี 

------------------
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กีฬามัธยมศึกษาสระบุรีเกมส* ครั้งที่ 3 ” 

 
นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร

ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง 
และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี เป4นประธานในพิธีป6ดการ
แข+งขันกีฬามัธยมศึกษาสระบุรีเกมส* คร้ังท่ี 3 โดยให�เกียรติมอบถ�วยรางวัลแก+นักเรียนท่ีชนะการแข+งขัน 
และกล+าวให�โอวาทก+อนการป6ดการแข+งขันกีฬา เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ* 2561 ณ สนามกีฬาองค*การบริหาร

------------------------------------------------------------ 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

 

นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร
ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง  

เป4นประธานในพิธีป6ดการ
โดยให�เกียรติมอบถ�วยรางวัลแก+นักเรียนท่ีชนะการแข+งขัน 

ณ สนามกีฬาองค*การบริหาร 
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" โครงการหน+วยบําบัดทุกข* บํารุงสุข สร�างรอยยิ้มให�ประชาชน

 
 นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การ

บริหารส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี ร+วมประชุมรับฟFงการแก�ไขปFญหาความเดือดร�อนของ
ประชาชน  ตามโครงการ “หน+วยบําบัดทุกข* บํารุงสุข สร�างรอยย้ิมให�ประชาชน
ณ บริเวณศูนย*ส+งเสริมการท+องเท่ียว หมู+ท่ี 
ปFญหาความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ 
พร�อมเผยแพร+ ประชาสัมพันธ*เอกสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข+าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ
อํานวยความสะดวก 

------------------------------------------------------------
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หน+วยบําบัดทุกข* บํารุงสุข สร�างรอยยิ้มให�ประชาชน จังหวัดสระบุรี 

นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การ
บริหารส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  พร�อมด�วยข�าราชการ

ในสังกัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี ร+วมประชุมรับฟFงการแก�ไขปFญหาความเดือดร�อนของ
หน+วยบําบัดทุกข* บํารุงสุข สร�างรอยย้ิมให�ประชาชน"  เม่ือวันท่ี  

ณ บริเวณศูนย*ส+งเสริมการท+องเท่ียว หมู+ท่ี 6 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  โดยจัดเจ�าหน�าท่ีร+วมรับฟFง
ปFญหาความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ+อนทุกข* เติมสุข ประชาชนสระบุรี
พร�อมเผยแพร+ ประชาสัมพันธ*เอกสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข+าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ

------------------------------------------------------- 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

จังหวัดสระบุรี " 

นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การ 
พร�อมด�วยข�าราชการ พนักงาน

ในสังกัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี ร+วมประชุมรับฟFงการแก�ไขปFญหาความเดือดร�อนของ
เม่ือวันท่ี  22 กุมภาพันธ* 2561 
โดยจัดเจ�าหน�าท่ีร+วมรับฟFง

กฎหมายสัญจร ผ+อนทุกข* เติมสุข ประชาชนสระบุรี”  
พร�อมเผยแพร+ ประชาสัมพันธ*เอกสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข+าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ
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“การประชุมสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี

 
  นายสุชา  เข็มมา  ประธานสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  ประกาศเป6ดประชุม
 สภาองค*การบริหารส+วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
 เม่ือวันท่ี  21  กุมภาพันธ*  2561 
 เข�าร+วมประชุม ครบองค*ประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม 
 ส+วนจังหวัดสระบุรี  

------------------------------------------------------------------
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การประชุมสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี”

นายสุชา  เข็มมา  ประธานสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  ประกาศเป6ดประชุม
สภาองค*การบริหารส+วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป= พ.ศ. 2561 และเรียกประชุมคร้ังท่ี  

2561 โดยสมาชิกสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี
ครบองค*ประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม 7 วาระ  ณ ห�องประชุมสภาองค*การบริหาร

 
------------------------------------------------------------------------------

 
 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

” 

นายสุชา  เข็มมา  ประธานสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  ประกาศเป6ดประชุม 
และเรียกประชุมคร้ังท่ี  1  

โดยสมาชิกสภาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี หัวหน�าส+วนราชการ 
วาระ  ณ ห�องประชุมสภาองค*การบริหาร 

------------ 
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“วันมาตรฐานฝ=มอืแรงงานแห+งชาติ 

  นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร
 ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง 
 และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี
 แด+พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  เพ่ือน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เน่ืองในวันมาตรฐานฝ=มือแรงงานแห+งชาติ  วันท่ี 
 ณ ห�องประชุมสัมมนาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี 

-------------------------------------------------------------
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วันมาตรฐานฝ=มอืแรงงานแห+งชาติ 2 มีนาคม 2561”

นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร
ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง 
และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี ร+วมพิธีถวายพระร
แด+พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “พระบิดาแห+งมาตรฐานการช+างไทย
เพ่ือน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เน่ืองในวันมาตรฐานฝ=มือแรงงานแห+งชาติ  วันท่ี 
ณ ห�องประชุมสัมมนาองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  

------------------------------------------------------------- 

 
 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

” 

นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร 
ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง  

ร+วมพิธีถวายพระราชสักการะ 
พระบิดาแห+งมาตรฐานการช+างไทย” 

เพ่ือน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เน่ืองในวันมาตรฐานฝ=มือแรงงานแห+งชาติ  วันท่ี 2 มีนาคม 2561 
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“งานเทศกาลแสงเทยีนแห+งศรัทธา น�อมถวายผ�าพระพุทธฉาย

 

  นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร
 ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง 
 และนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี
 ข�าราชการ พนักงานเจ�าหน�าท่ีในสังกัด 
 พระพุทธฉาย  ย�อนยุคสมัยรัชการท่ี 
 วันมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ระหว+างวันท่ี 
 อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 

---------------------------------------------------------
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งานเทศกาลแสงเทยีนแห+งศรัทธา น�อมถวายผ�าพระพุทธฉาย

นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร
ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง 

รองปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี  และหัวหน�าส+วนราชการ
ข�าราชการ พนักงานเจ�าหน�าท่ีในสังกัด  ร+วมกิจกรรมงานเทศกาลแสงเทียนแห+งศรัทธา น�อมถวายผ�า
พระพุทธฉาย  ย�อนยุคสมัยรัชการท่ี 4 ภายใต�งานสัปดาห*ส+งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาล

วัดสระบุรี ระหว+างวันท่ี 1 – 4  มีนาคม 2561  ณ วัดพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล
อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  

--------------------------------------------------------- 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

งานเทศกาลแสงเทยีนแห+งศรัทธา น�อมถวายผ�าพระพุทธฉาย” 

นายสุจิน บุญมาเลิศ รอปลัดองค*การบริหารส+วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค*การบริหาร 
ส+วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ี นายกองค*การบริหารส+วนจังหวัดสระบุรี พร�อมด�วย นางรัชนี บางหลวง  

และหัวหน�าส+วนราชการ 
ร+วมกิจกรรมงานเทศกาลแสงเทียนแห+งศรัทธา น�อมถวายผ�า 

ภายใต�งานสัปดาห*ส+งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาล 
ณ วัดพระพุทธฉาย ตําบลหนองปลาไหล 
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แรงงานตา่งดา้ว

มีหลกัเกณฑ ์วิธีการ อะไรบา้ง 
  ในปัจจบุันจาํนวนแรงงานตา่งดา้วที"เขา้มาทาํงานในประเทศไทยมมีากถึง 
2.5 ลา้นคน เป็นกลุม่ที"เขา้มาอย่างถกูกฎหมาย 
ทาํงานอย่างผดิกฎหมายมากกว่า 
จาก พ.ร.ก. ฉบบัใหมน่ี2 และคาดว่าจะกระทบตอ่มลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทย
กว่า 4.65 หมื"นลา้นบาท หากแรงงานตา่งดา้วกลุม่นี2ออกจากไทยไป โดยเฉพาะในภาค
เกษตรกรรม โรงแรม ภตัตาคาร และกอ่สรา้ง ซึ"งเป็นกลุม่ธรุกิจที"มีการจา้งแรงงานตา่งดา้ว
เป็นจาํนวนมาก 
            กระทรวงแรงงาน ไดอ้อกประกาศกระทรวง เรื"อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื"อนไข ในการขออนญุาตทาํงานและการอนญุาตใหท้าํงาน ตาม พ
การทาํงานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 
แรงงานตา่งดา้วสญัชาติเมียนมา ลาว และกมัพชูา ที"ทาํงานแบบไมถ่กูตอ้ง สามารถ
ดาํเนนิการไดอ้ย่างถกูตอ้ง กอ่นที" พ
จึงไดร้วบรวมขอ้มลูมาใหท้ราบกนัว่าเงื"อนไขการขออนญุาตทาํงาน และจดทะเบียน
ตา่งดา้วในปี 2560 เป็นอย่างไรบา้ง ตอ้งใชเ้อกสารอะไร
ขั2นตอนปฏิบัตอิย่างไร เพื"อใหผู้ท้ี"เกี"ยวขอ้งทั2งนายจา้ง รวมทั2งลกูจา้งเอง รีบไปดาํเนนิการ
ใหถ้กูตอ้งกนั โดยสามารถแบ่งแรงงานตา่งดา้วไดเ้ป็น 
  1. กลุม่แรงงานตา่งดา้วสญัชาติลาว กมัพชูา และเมียนมา
อยู่แลว้แตไ่มม่เีอกสารอะไรเลย 
         สาํหรบักลุม่นี2ตอ้งบอกว่าเป็นกลุม่ที"ยงัทาํงานแบบผดิกฎหมายอยู่ ใหรี้บไปดาํเนนิการ
ทนัทีเลย เพราะยงัไมม่ีทั2งเอกสารแสดงตน และใบอนญุาตทาํงาน โดยสามารถดาํเนนิไดต้าม
ขั2นตอนตอ่ไปนี2 
          - ใหน้ายจา้งยื"นคาํขอจา้งแร
ซึ"งเปิดใหบ้ริการในกรงุเทพมหานคร 
ตั2งแตว่นัที" 24 กรกฎาคม- 7 สิงหาคม 
ซึ"งนายจา้งสามารถมายื"นดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจผูท้าํกา
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แรงงานตา่งดา้ว-นายจา้ง ตอ้งรู ้! ขอทาํงานตาม พ.ร.

มีหลกัเกณฑ ์วิธีการ อะไรบา้ง ? 
ในปัจจบุันจาํนวนแรงงานตา่งดา้วที"เขา้มาทาํงานในประเทศไทยมมีากถึง 

ลา้นคน เป็นกลุม่ที"เขา้มาอย่างถกูกฎหมาย 1.5 ลา้นคน และยงัมีกลุม่ที"ลกัลอบเขา้มา
ทาํงานอย่างผดิกฎหมายมากกว่า 1 ลา้นคน ซึ"งก็คือกลุม่ที"ไดร้บัผลกระทบมากที"สดุ

ฉบบัใหมน่ี2 และคาดว่าจะกระทบตอ่มลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทย
หมื"นลา้นบาท หากแรงงานตา่งดา้วกลุม่นี2ออกจากไทยไป โดยเฉพาะในภาค

เกษตรกรรม โรงแรม ภตัตาคาร และกอ่สรา้ง ซึ"งเป็นกลุม่ธรุกิจที"มีการจา้งแรงงานตา่งดา้ว

กระทรวงแรงงาน ไดอ้อกประกาศกระทรวง เรื"อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื"อนไข ในการขออนญุาตทาํงานและการอนญุาตใหท้าํงาน ตาม พ.ร.ก. 

. 2560 ออกมาเพื"อใหผู้ป้ระกอบการหรือนายจา้ง ที"มี
า ลาว และกมัพชูา ที"ทาํงานแบบไมถ่กูตอ้ง สามารถ

ดาํเนนิการไดอ้ย่างถกูตอ้ง กอ่นที" พ.ร.ก. ฉบับใหมจ่ะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที" 
จึงไดร้วบรวมขอ้มลูมาใหท้ราบกนัว่าเงื"อนไขการขออนญุาตทาํงาน และจดทะเบียน

เป็นอย่างไรบา้ง ตอ้งใชเ้อกสารอะไร ค่าใชจ้า่ยมาก
ขั2นตอนปฏิบัตอิย่างไร เพื"อใหผู้ท้ี"เกี"ยวขอ้งทั2งนายจา้ง รวมทั2งลกูจา้งเอง รีบไปดาํเนนิการ
ใหถ้กูตอ้งกนั โดยสามารถแบ่งแรงงานตา่งดา้วไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั ๆ ตามนี2

กลุม่แรงงานตา่งดา้วสญัชาติลาว กมัพชูา และเมียนมา
 

สาํหรบักลุม่นี2ตอ้งบอกว่าเป็นกลุม่ที"ยงัทาํงานแบบผดิกฎหมายอยู่ ใหรี้บไปดาํเนนิการ
ทนัทีเลย เพราะยงัไมม่ีทั2งเอกสารแสดงตน และใบอนญุาตทาํงาน โดยสามารถดาํเนนิไดต้าม

ใหน้ายจา้งยื"นคาํขอจา้งแรงงานตา่งดา้ว ณ ศนูยร์บัแจง้การทาํงานของคนตา่งดา้ว 
ซึ"งเปิดใหบ้ริการในกรงุเทพมหานคร 10 แห่ง และในตา่งจงัหวดัจาํนวนจงัหวดัละ 

สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ
ซึ"งนายจา้งสามารถมายื"นดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจผูท้าํการแทนก็ได ้

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

.ก. ใหม ่

ในปัจจบุันจาํนวนแรงงานตา่งดา้วที"เขา้มาทาํงานในประเทศไทยมมีากถึง                       
ลา้นคน และยงัมีกลุม่ที"ลกัลอบเขา้มา

ลา้นคน ซึ"งก็คือกลุม่ที"ไดร้บัผลกระทบมากที"สดุ                          
ฉบบัใหมน่ี2 และคาดว่าจะกระทบตอ่มลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทย     

หมื"นลา้นบาท หากแรงงานตา่งดา้วกลุม่นี2ออกจากไทยไป โดยเฉพาะในภาค
เกษตรกรรม โรงแรม ภตัตาคาร และกอ่สรา้ง ซึ"งเป็นกลุม่ธรุกิจที"มีการจา้งแรงงานตา่งดา้ว

กระทรวงแรงงาน ไดอ้อกประกาศกระทรวง เรื"อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
. การบริหารจดัการ

ออกมาเพื"อใหผู้ป้ระกอบการหรือนายจา้ง ที"มี
า ลาว และกมัพชูา ที"ทาํงานแบบไมถ่กูตอ้ง สามารถ

ฉบับใหมจ่ะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที" 1 มกราคม 2561 
จึงไดร้วบรวมขอ้มลูมาใหท้ราบกนัว่าเงื"อนไขการขออนญุาตทาํงาน และจดทะเบียนแรงงาน

ค่าใชจ้า่ยมาก-นอ้ยแค่ไหน และมี
ขั2นตอนปฏิบัตอิย่างไร เพื"อใหผู้ท้ี"เกี"ยวขอ้งทั2งนายจา้ง รวมทั2งลกูจา้งเอง รีบไปดาํเนนิการ                   

ประเภทหลกั ๆ ตามนี2 
กลุม่แรงงานตา่งดา้วสญัชาติลาว กมัพชูา และเมียนมา ที"ทาํงานกบันายจา้ง

สาํหรบักลุม่นี2ตอ้งบอกว่าเป็นกลุม่ที"ยงัทาํงานแบบผดิกฎหมายอยู่ ใหรี้บไปดาํเนนิการ
ทนัทีเลย เพราะยงัไมม่ีทั2งเอกสารแสดงตน และใบอนญุาตทาํงาน โดยสามารถดาํเนนิไดต้าม

งงานตา่งดา้ว ณ ศนูยร์บัแจง้การทาํงานของคนตา่งดา้ว 
แห่ง และในตา่งจงัหวดัจาํนวนจงัหวดัละ 1 แห่ง 

ในเวลาราชการ ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ   
รแทนก็ได ้ 
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          - เจา้หนา้ที"จะออกใบรบัคาํขอ พรอ้มนดัหมายใหน้ายจา้งนาํแรงงานตา่งดา้วไปพบ   
อีกครั2ง เพื"อตรวจสอบและพิสจูนว่์าเป็นลกูจา้งและทาํงานกบันายจา้งจริง  
          - เมื"อพิสจูนแ์ลว้ว่าเป็นลกูจา้ง นายจา้งจริง เจา้หนา้ที"จะออกเอกสารรบัรองการ
เดินทางไปนอกราชอาณาจกัร เพื"อขอรบัหนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทางชั "วคราว 
(Temporary Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสารรบัรองบคุคล 
(Certificate of Identity) 
          - ใหแ้รงงานตา่งดา้วนาํหนงัสือรบัรองฯ เดินทางกลบัประเทศตน้ทางผา่นดา่นตรวจ
คนเขา้เมือง เพื"อขอรบัเอกสารตา่ง ๆ แตห่ากกรณีเป็นสญัชาติเมียนมา สามารถไปจดัทาํ
เอกสารในศนูยต์รวจสญัชาตคินตา่งดา้วสญัชาติเมียนมา ไดท้ี"จงัหวดัสมทุรสาคร 
สมทุรปราการ ระนอง ตาก และเชยีงราย โดยไมต่อ้งเดินทางกลบัประเทศตน้ทาง 
          - เมื"อแรงงานตา่งดา้วไดร้บัเอกสารดงักลา่วแลว้ ใหไ้ปขอรบัการตรวจลงตรา (Visa) 
ณ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัที"จะทาํงานกบันายจา้ง   
           - ใหแ้รงงานตา่งดา้วตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพ ในระหว่างเวลาที"ยงัไมไ่ดเ้ขา้สู่
ระบบประกนัสงัคม 
          - นายจา้งนาํแรงงานตา่งดา้วไปยื"นขออนญุาตทาํงาน ณ สาํนกังานจดัหางานจงัหวดั 
หรือสาํนกังานจดัหางานกรงุเทพมหานครพื2นที" 1-10 ในเขตพื2นที"ตั2งสถานที"ทาํงานของ
แรงงานตา่งดา้ว 
          เอกสารและคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบียน 
          เอกสารที"ตอ้งใชใ้นการดาํเนนิการจะม ี
          1. บัตรประชาชน หรือหนงัสอืใบสาํคญัการจดทะเบียนนติิบคุคลของนายจา้ง 
               2. ภาพถ่ายของแรงงานตา่งดา้ว ขนาด 1.5 นิ2ว หรือ 2 นิ2ว จาํนวน 2 รปู 
          สว่นค่าใชจ้า่ยดาํเนนิการรวมทั2งสิ2น 1,050 บาท ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนยีม                     
การตรวจลงตรา 500 บาท ค่ายื"นคาํขอ 100 บาท และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตทาํงาน 
450 บาท  

 
          2. กลุม่แรงงานตา่งดา้วที"ถือบัตรสีชมพ ู 
          โดยเป็นกลุม่ที"ผา่นการตรวจสญัชาติ ไดร้บัการผอ่นผนัใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็น
การชั "วคราวเพื"อรอการสง่กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร และไดร้บัอนญุาตใหท้าํงาน แต่
ทาํงานไมต่รงกบัตามที"กาํหนดไวใ้นใบอนญุาตทาํงานเดิม  
          สาํหรบักลุม่นี2สามารถไปยื"นคาํขออนญุาตทาํงานไดเ้ลย โดยไดร้บัการยกเวน้ตรวจ
สขุภาพ ณ สาํนกังานจดัหางานจงัหวดั หรือสาํนกังานจดัหางานกรงุเทพมหานครพื2นที"                   
1-10 ในเขตพื2นที"ตั2งของสถานที"ทาํงานปัจจบุัน  มีค่าธรรมเนยีมในการยื"นคาํขออยู่ที"                    
100 บาท และมีคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตทาํงานอีกปีละ 900 บาท 
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          3. กลุม่แรงงานตา่งดา้วที"ผา่นการตรวจสญัชาติ และมีหนงัสือรบัรองฯ แลว้ แตไ่มไ่ด้
ยื"นคาํขออนญุาตทาํงานภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที"ไดร้บัการตรวจลงตรา 
          กลุม่นี2สามารถเขา้ไปดาํเนนิการยื"นคาํขออนญุาตทาํงานไดเ้ลยเชน่กนั  
          - แรงงานตา่วดา้วในกิจการทั "วไป สามารถไปยื"นคาํขออนญุาตทาํงานไดจ้นถึงวนัที" 
31 มีนาคม 2561  
          - แรงงานตา่งดา้วในกิจการประมงทะเล หรือแปรรปูสตัวน์ํ2า สามารถไปยื"นไดจ้นถึง
วนัที" 1 พฤศจิกายน 2560  
         ทั2งนี2 สามารถยื"นได ้ณ สาํนกังานจดัหางานจงัหวดั หรือ สาํนกังานจดัหางาน
กรงุเทพมหานครพื2นที" 1-10  ซึ"งเป็นที"ตั2งของสถานที"ทาํงานปัจจบุัน  มีค่าธรรมเนยีมการ
ยื"นคาํขอ 100 บาท และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตทาํงาน ปีละ 900 บาท 
 
          4. กลุม่ที"แรงงานตา่งดา้วที"ตอ้งการเปลี"ยนนายจา้ง หรือเปลี"ยนพื2นที"ทาํงาน 
          ตอ้งเป็นแรงงานตา่งดา้วที"ผา่นการตรวจสญัชาติ และไดร้บัใบอนญุาตทาํงานอย่างถกู
กฎหมายแลว้เทา่นั2น จึงจะสามารถดาํเนนิการเปลี"ยนนายจา้ง หรือพื2นที"ทาํงานของแรงงาน
ตา่งดา้วได ้ทั2งนี2 ใหเ้ขา้ไปเดินเรื"องไดท้ี" สาํนกังานจดัหางานจงัหวดั หรือสาํนกังานจดัหางาน
กรงุเทพมหานครพื2นที" 1-10  ซึ"งเป็นที"ตั2งของสถานที"ทาํงานปัจจบุัน มีค่าธรรมเนยีมการยื"น
คาํขอ 100 บาท และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตทาํงาน ปีละ 900 บาท 

    

  มบีทลงโทษอะไรบา้ง ? หากไมด่าํเนนิการตามกฎหมาย 
         แมว่้าขณะนี2จะยงัไมม่ีการจบัปรบัดาํเนนิคดี เนื"องจากอยู่ในชว่ง 6 เดือน ตามคาํสั "ง 
ม.44 แตห่ลงัจากวนัที" 1 มกราคม 2561 ไปแลว้ จะมกีารดาํเนนิการตามกฎหมายทนัทีกบั
นายจา้งและลกูจา้งที"ไมไ่ปลงทะเบียนใหถ้กูตอ้ง ซึ"ง พ.ร.ก.การบริหารจดัการการทาํงานของ
คนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 ไดเ้พิ"มบทลงโทษใหร้นุแรงขึ2น ดงันี2 
          - นายจา้งที"รบัคนตา่งดา้วทาํงานโดยไมม่ีใบอนญุาตทาํงาน มีโทษปรบัตั2งแต ่
400,000-800,000 บาท ตอ่คนตา่งดา้วที"จา้ง 1 คน 
          - นายจา้งใหค้นตา่งดา้วทาํงานไมต่รงตามที"กาํหนดไวใ้นใบอนญุาต มโีทษปรบั ไมเ่กิน 
4,000 บาท ตอ่คนตา่งดา้ว 1 คน 
          - คนตา่งดา้วทาํงานโดยไมร่บัอนญุาตใหท้าํงาน หรือทาํงานที"หา้มคนตา่งดา้วทาํงาน 
มีโทษจาํคกุไมเ่กิน 5 ปี หรือปรบัตั2งแต ่2,000-10,000 บาท หรือทั2งจาํทั2งปรบั 
           - คนตา่งดา้วที"ทาํงานจาํเป็นและเร่งดว่น แตไ่มแ่จง้นายทะเบียนมีโทษปรบั ตั2งแต ่
20,000-100,000 บาท 
 
 



- 4 - 
 
 
          - คนตา่งดา้ว ทาํงานแตกตา่งจากที"กาํหนดไวใ้นใบอนญุาตมีโทษปรบัไมเ่กิน 
100,000 บาท 
          - ผูใ้ดหลอกลวงผูอื้"นว่าสามารถนาํคนตา่งดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศ                        
มีโทษจาํคกุ ตั2งแต ่3 ถึง 10 ปี หรือปรบั ตั2งแต ่600,000-1,000,000 บาท ตอ่คนตา่งดา้ว 
1 คน หรือทั2งจาํทั2งปรบั 
            ถึงแมน้ายจา้งและลกูจา้งจะดาํเนนิการลงทะเบียนอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้  
แตก็่ไมไ่ดห้มายความว่าแรงงานตา่งดา้วที"ลงทะเบียนจะสามารถประกอบอาชพีไดท้กุอย่าง  
ซึ"งมหีลายอาชพีที"หา้มคนตา่งดา้วทาํทั2งหมด 39 อาชพีดว้ยกนั ยกตวัอย่างเชน่ อาชพีกสิกรร
รม, ขายของหนา้รา้น, งานควบคมุ ตรวจสอบหรือใหบ้ริการบัญช,ี ตดัผม ดดัผม หรืองาน
เสริมสวย, งานในวิชาชพีวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา และงานชา่งฝีมือตา่ง ๆ เป็นตน้ 
สามารถเขา้ไปดรูายละเอียดเพิ"มเติมงานที"หา้มคนตา่งดา้วทาํไดท้ี"กระทรวงแรงงาน 
        อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดม้ีการผอ่นผนัใหแ้รงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาติ ไดแ้ก ่เมียนมาร ์
ลาว และกมัพชูา สามารถทาํงานได ้2 อาชพี คือ งานกรรมกร และงานบา้น 
        ไดข้อ้มลูกนัไปแลว้สาํหรบัทั2งนายจา้งและลกูจา้งที"เป็นแรงงานตา่งดา้ว ก็ใหรี้บไป
ดาํเนนิการใหถ้กูตอ้งตามเวลาสถานที"ที"กาํหนดไว ้เพื"อจะไดไ้มเ่กดิปัญหาตามมาและทาํงานกนั
ไดอ้ย่างมคีวามสขุ สาํหรบัผูส้นใจขอ้มลูเพิ"มเติมสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถาม
ขอ้มลูเพิ"มเติมไดท้ี"กระทรวงแรงงาน หรือติดตอ่ Call Center โทร. 1546 
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