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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๘๗/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานตํารวจ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่ า งด้ า วที่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี พิ เ ศษ
ตามประกาศนี้หมายถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมถึงผู้ติดตาม
ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกินสิบแปดปีที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติหรือบัตรประจําตัว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวก
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕60 ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560
ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ และมีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรระหว่างบิดา มารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ ๒ คนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๑ ที่ ป ระสงค์ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาอยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร
เป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้ ให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติหรือ
บัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทํางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในกรุงเทพมหานคร และ ๒๒ จังหวัด
ที่มีพื้นที่ติดทะเลซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการของนายจ้าง ได้แก่ (1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดจันทบุรี
(3) จังหวัดฉะเชิงเทรา (4) จังหวัดชลบุรี (5) จังหวัดชุมพร (6) จังหวัดตราด (7) จังหวัดตรัง
(8) จังหวัดนครศรีธรรมราช (9) จังหวัดนราธิวาส (10) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (11) จังหวัดปัตตานี
(12) จังหวัดพังงา (13) จังหวัดเพชรบุรี (14) จังหวัดภูเก็ต (15) จังหวัดระนอง (16) จังหวัดระยอง
(17) จังหวัดสมุทรปราการ (18) จังหวัดสมุทรสาคร (19) จังหวัดสมุทรสงคราม (20) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(21) จังหวัดสงขลา และ (22) จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ในกรณีบุตรที่อายุตั้งแต่สิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี
ประสงค์จะทํางานกับนายจ้างให้สามารถทํางานได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
บุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต่อมามีอ ายุเกินสิบแปดปี หากประสงค์
จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องทํางานกับนายจ้าง โดยให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตทํางานและแก้ไข
ทะเบียนประวัติภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
คนต่างด้าวที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอการส่งกลับได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
ข้อ ๓ มิให้นํามาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับแก่
คนต่างด้าว ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒
ข้อ ๔ การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รได้ เ ป็ น การชั่ ว คราวตามประกาศนี้
เป็นอันสิ้นผลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นโรคต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดหรือเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์
แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
(๒) ต้ อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ด ซึ่ ง ได้ ก ระทํ า โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ออกนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติ หรือจังหวัด
ที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน เว้นแต่
(ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเพื่อการรักษาพยาบาล
โดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการออกให้มาแสดง แล้วแต่กรณี
(ข) ได้รับอนุญาตให้ทํางานกับนายจ้างใหม่หรือให้เพิ่มท้องที่การทํางานไปยังท้องที่จังหวัดอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวโดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการออกให้
มาแสดง
(ค) กรณี แ รงงานต่ า งด้ า วขอไปทั ศ นศึ ก ษา หรื อ สั น ทนาการในเขตท้ อ งที่ จั ง หวั ด อื่ น
ให้นายจ้างจัดทําหนังสือพร้อมรายชื่อและเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ที่จะไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการ แจ้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทาง
และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในท้องที่ ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละเจ็ดวัน
(ง) เป็นบุตรซึ่งเดินทางไปพร้อมกับบิดาหรือมารดาตามเงื่อนไขตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค)
(4) หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย รายงานว่าคนต่างด้าวดังกล่าว
มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่า
เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน
หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
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(๕) ถูกเลิกจ้างไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีตาม (๕) ให้นายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าวทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้เลิกจ้าง
คนต่างด้าวที่ถูกนายจ้างเดิมเลิกจ้างตาม (๕) หากประสงค์จะทํางานในราชอาณาจักรต่อไป
ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม ทั้งนี้ ให้คนต่างด้าว
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
การสิ้นผลการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบิดาหรือมารดาของคนต่างด้าว
ข้อ 5 การออกนอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว
เพื่อไปดําเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีพิสูจน์สัญชาติในราชอาณาจักร
(ก) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้จัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มี
สั ญ ชาติ ไ ทยตามข้ อ 2 แล้ ว การเดิ น ทางออกนอกเขตท้ อ งที่ จั ง หวั ด ให้ ใ ช้ บั ต รประจํ า ตั ว ดั ง กล่ า ว
เป็นหลักฐานในการเดินทาง ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(ข) คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มารายงานตัวและดําเนินการตามข้อ 2 ให้ใช้บัตรประจําตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพูเดิม) ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ 1 เป็นหลักฐานเพื่อ
การเดินทางออกนอกเขตท้องที่จังหวัด ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
(๒) กรณี ก ารเดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั ก รเพื่ อ พิ สู จ น์ สั ญ ชาติ และรั บ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าว ให้กรมการจัดหางาน
หรือหน่วยงานในสังกัด จัดทําหนังสือรับรองรายชื่อพร้อมเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรเพื่อใช้เป็นเอกสารในการออกนอกเขตท้องที่จังหวัดและการดําเนินกรรมวิธีการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการทํางาน
ข้อ 6 มิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
มาใช้บังคับกับคนต่างด้าวตามข้อ 3 ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรอง
สถานะบุคคล โดยได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการทํางาน
ข้อ 7 หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล
ของคนต่างด้าวต้องเป็นแบบที่กระทรวงการต่างประเทศให้การรับรอง
ข้อ 8 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศนี้ ที่ถือเอกสารตามข้อ 7
ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อการทํางานกับนายจ้างให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) คนต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติได้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้นายจ้าง
นําคนต่างด้าวไปรายงานตัว ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในกรุงเทพมหานคร และ ๒๒ จังหวัดที่มีพื้นที่

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ติดชายทะเลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง ตรวจลงตราและประทั บ ตราอนุ ญ าตให้
คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อทํางานอยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง
จั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ แ ละบั ต รประจํ า ตั ว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร ตรวจสุ ข ภาพ
ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนหรื อ ประกั น สุ ข ภาพ และขอรั บ ใบอนุ ญ าตทํ า งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
(2) คนต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้นายจ้างนําคนต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต
ให้ เ ข้ า มาอยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร ตรวจสุ ข ภาพ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนหรื อ ประกั น สุ ข ภาพ
ขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว และรายงานตัว
จัดทําทะเบียนประวัติ และบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ สถานที่ตั้ง หรือที่ทําการของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดที่คนต่างด้าวผู้นั้นทํางานอยู่
หรือกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่กรมการจัดหางานกําหนด โดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวและอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ในกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางไปรับเอกสารตามข้อ 7 ณ ประเทศต้นทาง และได้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้พนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําด่านตรวจคนเข้าเมืองที่คนต่างด้าวนั้นผ่านเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร
สํ า หรั บ บุ ต รของคนต่ า งด้ า วที่ อ ายุ ตั้ ง แต่ สิ บ ห้ า ปี แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ แปดปี ให้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้
ให้สามารถทํางานอื่นได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ในกรณีบุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองต่อมามีอายุเกินสิบแปดปี หากประสงค์
จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจะต้องทํางานกับนายจ้าง โดยให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตทํางาน และ
แก้ไขทะเบียนประวัติ พร้อมทั้งยกเลิกรอยตราประทับ รหัส O (L-A) และให้ประทับตราอนุญาต
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A ภายในหกสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
ข้อ 9 ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ การขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจําตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การตรวจลงตรา การขออยู่ต่อ และการอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวและผู้ติดตาม
ให้ใช้แบบ ท.บ. 1 ท.บ. 2 ท.ต. 1 และ ท.ต. 1/1 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 10 การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา
ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 8 เมื่อไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ให้ทํางานกับนายจ้างใหม่ ตามเงื่อนไขที่

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับนายจ้างเดิม
ข้อ ๑1 เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศนี้ ให้คนต่างด้าวดังกล่าว
อยู่ในราชอาณาจักรได้อีกสิบห้าวัน เพื่อเตรียมการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบกรอกข้ อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่ างด้ าว 3 สัญชาติ
ตามมติ ครม. วันที่ 16 มกราคม 2561
ลาดับที่....................... วันที่ ..............................................

ท.บ.1

1. ข้ อมูลทะเบียนประวัตขิ องคนซึ่งไม่ มสี ัญชาติไทย(กรมการปกครอง)  พิสูจน์สญั ชาติแล้ว  ยังไม่พิสูจน์สญั ชาติ
กลุ่มแรงงาน  1.1 ประมง-แปรรู ปสัตว์น้ า หมดอายุ 1 พ.ย. 60
 1.2 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มี.ค.61
 1.3 ใบจับคู่ เลขที่หนังสื อรับรอง
ค่าใบอนุญาตทางาน
ชาระแล้ว (มีสลิปของเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

วัน/เดือน/ปี
ยังไม่ชาระ

เลขประจาตัวแรงงาน
ผูต้ ิดตาม  มี  ไม่มี
คานาหน้า  นาย/Mr.  นางสาว/Miss  นาง/Mrs.
เพศ  ชาย  หญิง
ชื่อตัว..............................................ชื่อสกุล........................................... Name ................................Surname.....................................
สัญชาติ

 เมียนมา  ลาว  กัมพูชา

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)เกิด

สถานภาพ  โสด  สมรส  สมรส(แยกกันอยู)่  หย่า  หม้าย
ชื่อตัว–ชื่อสกุลบิดา ........................................................................ชื่อตัว–ชื่อสกุลมารดา .........................................................................
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางด้าน/อาเภอ ....................................................จังหวัด ................................................
เมื่อวันที่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)
2. ข้ อมูลการเดินทาง (สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง) ---เฉพาะแรงงานที่ พิสูจน์ สัญชาติแล้ ว-- Travel Document (TD)
หลักฐานจากประเทศต้นทางเลขที่
/

 Passport (PP)  Temporary Passport (TP)  Certificate of Identity (CI)  Travel Document (TD)

สถานที่ออกหนังสื อ……………………………………. ประเทศ………………………..……….
วัน/เดือน/ปี
วันหมดอายุ (ค.ศ.)
Travel Document
(TD)ที่ออก (ค.ศ.)
Travel
ตม.6เลขที
่ Document (TD)
กรณี  การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร  ขออยูต่ ่อ
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)
3. ข้อมูลการอนุญาตทางาน (กรมการจัดหางาน)

ใบอนุญาตทางาน



วันหมดอายุ (ค.ศ.)
มี  ไม่มี

3.1 ทีต่ ้งั /ทีอ่ ยู่ ของนายจ้ าง (เลขรหัสประจาบ้าน 11 หลัก)
ชื่อ............................ ...............................................................

 นิติบุคคล เลขที่นิติบุคคล

ชื่อ-นามสกุล.....................................

 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน

*** รายการที่พักอาศัยของแรงงาน และ สถานที่ทางาน (ต้ องอยู่ในจังหวัดที่มาลงทะเบียน ยกเว้ นประมง 22 จังหวัด ) ***

3.2 ทีพ่ กั อาศัยของแรงงาน  ที่เดียวกับที่ต้ งั /ที่อยูข่ องนายจ้าง
 ที่อื่น (เลขรหัสประจาบ้าน 11 หลักพร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้าน)
3.3 สถานทีท่ างาน จังหวัด.................................................................
 ที่เดียวกับที่ต้ งั /ที่อยูข่ องนายจ้าง
 ที่อื่น มีทะเบียนบ้าน ระบุเลขรหัสประจาบ้าน 11 หลัก
 ที่อื่น ไม่มีทะเบียนบ้าน ให้ระบุชื่อสถานที่ ..................................................................................................
หมู่ที่............ตาบล................................อาเภอ........................................จังหวัด...........................................
3.4 อาชีพ  กรรมกร ระบุประเภทกิจการ..........................................................  รับใช้ในบ้าน  ช่างเครื่ องยนต์ในเรื อประมงทะเล  ผูป้ ระสานงานด้านภาษา
*** เจ้ าหน้ าที่จัดหางาน กรอก รหัสประเภทกิจการ BT

ค่าธรรมเนียม

บาท

4. ข้ อมูลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข)
สิ ทธิการรักษา โรงพยาบาล........................................................... โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ............................................................

ประกันสังคม
1. มี เลขที่
2. ไม่มี (ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนผูป้ ระกันตน )
............................................................................................................................................................................
 ประกันสุ ขภาพ

ชาระแล้ว (มีใบเสร็ จรับเงิน)
ยังไม่ชาระ
2. ไม่มี (ยังไม่ได้ข้ ึนทะเบียนผูป้ ระกันตน )

การตรวจสุ ขภาพ  ยังไม่ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจสุ ขภาพแล้ว (มีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน )

ลงชื่อ....................................นายจ้าง
(...........................................................)
เบอร์โทรศัพท์

แบบ ท.บ.2

แบบกรอกข้ อมูลทะเบียนประวัติผ้ ตู ิดตาม อายุต่ากว่ า 18 ปี
เฉพาะผู้ติดตามแรงงาน ตามมติ ครม. วันที่ 16 มกราคม 2561
ลาดับที่..........................วันที่ ...........................................
1.ข้ อมูลทะเบียนประวัตคิ นซึ่งไม่ มสี ัญชาติไทย (กรมการปกครอง)
เลขประจาตัวผู้ตดิ ตาม
คานาหน้า  เด็กชาย/Master

-

-

-

 เด็กหญิง/Miss  นาย/Mr.  นางสาว/Miss  นาง/Mrs.

ชื่อตัว..............................................ชื่อสกุล...........................................
สัญชาติ

 เมียนมา  ลาว  กัมพูชา

สถานภาพ  โสด
ข้ อมูลผู้ปกครอง

เพศ

 ชาย  หญิง

Name ................................Surname.....................................

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด

 สมรส  สมรส(แยกกันอยู)่  หย่า  หม้าย

ชื่อตัว–ชื่อสกุลบิดา ........................................................
ชื่อตัว–ชื่อสกุลมารดา ....................................................
ติดตามผูป้ กครอง  บิดา  มารดา
บ้านผูป้ กครอง

 พิสูจน์สญ
ั ชาติแล้ว  ยังไม่พิสูจน์สญ
ั ชาติ

(ที่ติดตาม)

-

-

-

-

-

(เลขรหัสประจาบ้าน 11 หลัก)

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางด้าน/อาเภอ ....................................................จังหวัด ................................................
/
/
เมื่อวันที่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)
2. ข้ อมูลหนังสือเดินทาง (สานักงานตารวจแห่ งชาติ) ---เฉพาะแรงงานที่ พิสูจน์ สัญชาติแล้ ว--/

ข้อมูลตามหลักฐานจากประเทศต้นทางเลขที่
 Passport (PP)  Temporary Passport (TP)  Certificate of Identity (CI)  Travel Document (TD)
สถานที่ออกหนังสื อ……………………………………. ประเทศ………………………..……….
/
/
/
/
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)
วันหมดอายุ (ค.ศ.)
ตม.6 ลาดับที่
กรณี  การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร  ขออยูต่ ่อ
/
/
/
/
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)
วันหมดอายุ (ค.ศ.)
3. ข้ อมูลสุ ขภาพ (กระทรวงสาธารณสุ ข)
สิ ทธิการรักษา โรงพยาบาล................................................................ โรงพยาบาลที่ตรวจสุ ขภาพ......................................................
 ประกันสังคม O มี เลขที่
Oไม่มี (ยังไม่ข้ ึนทะเบียนผูป้ ระกันตน )
 ประกันสุ ขภาพ
การตรวจสุ ขภาพ  ยังไม่ตรวจสุ ขภาพ  ตรวจสุ ขภาพแล้ว (มีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน )

ลงชื่อ.................................................. นายจ้าง

(........................................................... )

คำขอจดทะเบียนและขอมีบตั รประจำตัว ขอตรวจลงตรำกำรประทับตรำอนุญำต/ขออยู่ต่อในรำชอำณำจักร
และกำรอนุญำตขอทำงำนของแรงงำนต่ ำงด้ ำว กลุ่ม………………
ลำดับที่ ……. วันที่ ………………

ท.ต. 1

สำนักทะเบียน……………………จังหวัด……………………………..

1. ข้อมูลทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติไทย (กรมกำรปกครอง)
รูปถ่าย
เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติไทย ………………………. ผูต้ ิดตำม ……………………….
ขนาด 1 นิ้ว
ชื่อตัว –ชื่อสกุล ………………………. Name–Surname ……………………….
เพศ ………
สัญชำติ ………. วัน/เดือน/ปี เกิด ………………………. สถำนภำพ ……………………….
หมำยเลขคำขอ
ชื่อตัว-ชื่อสกุลบิดำ ………………………. ชื่อตัว-ชื่อสกุลมำรดำ ……………………….
เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยทำงด้ำน/อำเภอ ………………………จังหวัด……………………..เมื่อวันที่ ………………….
บ้ำนที่อำศัยอยู่ ……………………….
ตำบล ……………………….อำเภอ………………………. จังหวัด……………………….
ลายพิมพ์
หัวแม่มอื
ซ้าย

ลายพิมพ์
หัวแม่มอื
ขวา

(ลงชื่อ)................................................คนซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติไทย
(
)
(ลงชื่อ).................................................นำยทะเบียน
(.................................................)

ชำระค่ำธรรมเนียม …… บำท
2. ข้ อมูลกำรเดินทำง (สำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมือง)
หลักฐำนจำกประเทศต้นทำง หนังสื อเดินทำง ……………… เลขที่ ………………
สถำนที่ออกหนังสื อ .......... ประเทศ……………… วันที่ออก (ค.ศ.) ………………วันที่หมดอำยุ (ค.ศ.)) ………………
ตม.6 เลขที่ AB12345 เลขที่ (Visa) ............................................................. ประเภท .................
กรณี ...................................... สถำนที่ออก ......................................
วันที่ออก (ค.ศ) ………………วันที่หมดอำยุ (ค.ศ.) ………………
ชำระค่ำธรรมเนียม …… บำท
(ลงชื่อ).....................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
(..........................................)
3. ข้ อมูลอนุญำตทำงำน (กรมกำรจัดหำงำน)
สถำนประกอบกำรหรื อนำยจ้ำง เลขนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชำชนนำยจ้ำง .........................
ที่ต้ งั /ที่อยู่ .........................
..................................................................................................
สถำนที่ทำงำน .........................
..................................................................................................
อำชีพ ...............................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ชำระค่ำธรรมเนียม ....... บำท
(
)
4. ข้ อมูลสุขภำพ (กระทรวงสำธำรณสุ ข)
สิ ทธิกำรรักษำพยำบำล (ประกันสุขภำพ) ………………………………
โรงพยำบำลที่ตรวจสุขภำพ ……………………………………………
ผลกำรตรวจ  ผ่ำน รอผลตรวจ  ไม่ผำ่ น (โรคที่ตรวจพบ)............................................
กำรตั้งครรภ์  มี  ไม่มี

ชำระค่ำตรวจสุขภำพ …… บำท ค่ำประกันสุขภำพ …… บำท
รวมเป็ นเงิน ……… บำท

O ประเภท 1 O ประเภท 2 O ประเภท 3

(ลงชื่ อ)..................................................เจ้ำหน้ำที่
(..................................................)

คาขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจาตัว ขอตรวจลงตราการประทับตราอนุญาต/ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
ของผู้ตดิ ตามแรงงานต่ างด้ าว กลุ่ม………………………………
ลาดับที่ ……. วันที่ ……………… สานักทะเบียน……………………จังหวัด……………………………..

ท.ต. 1/1

1. ข้อมูลทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย (กรมการปกครอง)
รูปถ่าย
เลขประจาตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ………………………. ผูต้ ิดตาม ……………………….
ขนาด 1 นิ้ว
ชื่อตัว –ชื่อสกุล ………………………. Name–Surname ……………………….
เพศ ………
สัญชาติ ………. วัน/เดือน/ปี เกิด ………………………. สถานภาพ ……………………….
หมายเลขคาขอ
เลขประจาตัวบิดาคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ………………… ชื่อ–ชื่อสกุลบิดา …………………
4001-0000614
ที่อยูบ่ ิดา เลขที่ ……………………………………………………………………………………
เลขประจาตัวมารดาคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ………………… ชื่อ–ชื่อสกุลบิดา …………………
ที่อยูม่ ารดา เลขที่ ……………………………………………………………………………………
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางด้าน/อาเภอ ………………………จังหวัด……………………..เมื่อวันที่ ………………….
บ้านที่อาศัยอยู่ ……………………….
ตาบล ……………………….อาเภอ………………………. จังหวัด……………………….
ลายพิมพ์
หัวแม่มือ
ซ้าย

ลายพิมพ์
หัวแม่มือ
ขวา

(ลงชื่อ)................................................คนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(
)
(ลงชื่อ).................................................นายทะเบียน
(.................................................)

ชาระค่าธรรมเนียม …… บาท
2. ข้ อมูลการเดินทาง (สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง)
หลักฐานจากประเทศต้นทาง หนังสื อเดินทาง ……………… เลขที่ ………………
สถานที่ออกหนังสื อ .......... ประเทศ……………… วันที่ออก (ค.ศ.) ………………วันที่หมดอายุ (ค.ศ.)) ………………
ตม.6 เลขที่ AB12345 เลขที่ (Visa) ............................................................. ประเภท .................
กรณี ...................................... สถานที่ออก ......................................
วันที่ออก (ค.ศ) ………………วันที่หมดอายุ (ค.ศ.) ………………
ชาระค่าธรรมเนียม …… บาท
(ลงชื่อ).....................................พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
(..........................................)
3. ข้ อมูลสุ ขภาพ (กระทรวงสาธารณสุ ข)
สิ ทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) ………………………………
โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ ……………………………………………
ผลการตรวจ  ผ่าน รอผลตรวจ  ไม่ผา่ น (โรคที่ตรวจพบ)............................................
การตั้งครรภ์  มี  ไม่มี

ชาระค่าตรวจสุขภาพ …… บาท ค่าประกันสุขภาพ …… บาท
รวมเป็ นเงิน ……… บาท

O ประเภท 1 O ประเภท 2 O ประเภท 3

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่
(.................................................. )

