ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 69 ประจาเดือนสิงหาคม 2563

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะ จากการสอบถามเข้ามาหลายบริ ษทั เกี่ยวกับการยื่นขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าว
และครอบครั ว เพื่ อเข้า มาปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จในราชอาณาจัก ร จึ ง นาข้อมู ล มาชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ให้ท ราบกัน และมี ข่ า วฝาก
ประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ดังนี้

ข่ าวฝากประชาสั มพันธ์ จากกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานประกาศกฎกระทรวง “กาหนดค่ าธรรมเนียมและยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2563” ทาให้การยื่นขอต่ออายุใบอนุ ญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาทางานของคน
ต่างด้าวที่ใช้สิทธิ ภายใต้สิทธิ พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม ตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ดังนี้
ข้ อ 2 (6) (ข) สาหรับคนต่ างด้ าวอื่น นอกจากคนต่ างด้ าวตาม (ก) ให้ เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้
1) การต่ออายุใบอนุญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาการทางานไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
2) การต่ออายุใบอนุญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาการทางานเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500 บาท

3) การต่ออายุใบอนุญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาการทางานเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 3,000 บาท
4) การต่ออายุใบอนุ ญาตทางานหรื อการขยายระยะเวลาการทางานเกิ น 1 ปี ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมสาหรับ
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน 1) 2) หรื อ 3)
ข้ อ 2 (12) (ค) การเปลีย่ นรายการในใบอนุญาตทางาน ครั้งละ 300 บาท ดังนี้
1) การขอปรับเปลี่ยนชื่อตาแหน่งการทางาน
2) การขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของคนต่างด้าว

3) การเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
4) การเปลี่ยนประเภทกิจการ
5) การขอเพิ่มลักษณะงาน

***ทั้งนีจ้ ะเริ่มเก็บค่ าธรรมเนียมตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2563 เป็ นต้ นไป***
กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศษฐิ ์์กุล
คณะทางาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร

ขั้นตอนการชาระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง “กาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2563” สาหรับคาขอดังต่ อไปนี้
1) คาขอขยายระยะเวลาตาแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยูต่ ่อในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว
2) คาขอเปลีย่ นชื่ อ-สกุลคนต่ างด้ าว
ดาเนินการโดยพิมพ์ใบนัดหมายจานวน 2 ชุ ด
- ชุดที่ 1 นาไปชาระค่าธรรมเนียมที่จุดชาระเงินของกรมการจัดหางาน
- ชุดที่ 2 นามารับคิวถ่ายรู ปเพื่อทา Digital Work Permit

***จนกว่ าจะมีการเปลีย่ นแปลง***

ขั้นตอนการชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นรายการในใบอนุญาตทางาน
1) การเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
2) การเปลี่ยนประเภทกิจการ
3) การเพิม่ ลักษณะงาน
ทั้ง 3 ประเภทคาขอดังกล่าว ระบบ Single Window for Visa and Work Permit จะปิ ดคาขอไว้ชวั่ คราว เว้นแต่
บริ ษทั ที่ตอ้ งการยืน่ คาขอดังกล่าว ขอให้ดาเนินการดังนี้
- ขอให้ยนื่ ฟอร์ มการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุ ญาตทางานกับกรมการจัดหางานให้เรี ยบร้อย
- ส่ งอีเมลแจ้งมาที่ visawork@boi.go.th โดยแนบเอกสารการชาระค่าธรรมเนียมพร้อมรายละเอียด
ความประสงค์การยืน่ คาขอดังกล่าว
4) การขออนุมตั ิตาแหน่งคนต่างด้าว เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว
บริ ษทั สามารถยืน่ คาขอผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ได้รับอนุมตั ิจากบีโอไอ
เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจะคืนเรื่ องกลับไปยังบริ ษทั เพื่อชาระค่าธรรมเนียมให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้น
แนบเอกสารการชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในคาขอและส่ งเรื่ องกลับมาให้เจ้าหน้าที่ดว้ ยค่ะ

***จนกว่ าจะมีการเปลีย่ นแปลง***
การยื่นคาขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งคนต่ างด้ าวและครอบครัว
ต้ องแนบแบบฟอร์ ม “ผลการถ่ ายทอดเทคโนโลยี” รายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวกระดาษจดหมายบริ ษทั
ชื่อตาแหน่งที่ยนื่ ขอขยาย
หัวข้อที่ได้ทาการถ่ายทอดไปแล้ว
ระยะเวลาที่ได้ทาการถ่ายทอดไปแล้ว โดยละเอียด ระบุระยะเวลาถึง ณ เวลาที่ยนื่ คาขอ
ผลที่ได้รับจากการถ่ายทอด
ชื่อ-นามสกุล คนไทย พร้อมตาแหน่ง และลายเซ็น

โดยเริ่มใช้ รูปแบบดังกล่าวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไป ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

การยื่นคาขอ ขอความร่ วมมือในการประทับตราวีซ่าของคนต่ างด้ าวและครอบครัว มี 3 กรณี ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือในการประทับตราวีซ่าของคนต่ างด้ าวและครอบครัว
สาหรับบริ ษทั ที่มีตาแหน่งรองรับในระบบเรี ยบร้อยแล้ว แต่คนต่างด้าวต้องการเดินทางเข้ามาพร้อมครอบครัว
ผูต้ ิดตาม (สามี ภรรยา และบุตร)
***กรณี ที่ ยื่ น ภายใต้ ชื่ อ ต าแหน่ ง ที่ ล งท้ า ยด้ ว ย ENGINEER ขอให้ ห มายเหตุ เ พิ่ ม เติ ม ในช่ อ งเหตุ ผ ล
ประกอบการพิ จ ารณา “บริ ษั ท จะน าช่ า งฝี มื อ ที่ จ บการศึ ก ษาด้ า น ENGINEER หรื อ ENGINEERING และมี
ประสบการณ์ ท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี และ 5 ปี หรื อถ้ า ไม่ จ บการศึ ก ษาด้ า น ENGINEER หรื อ
ENGINEERING แต่มีประสบการณ์ทางานด้าน ENGINEER หรื อ ENGINEERING ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เข้ามาบรรจุ”***
2. ขอความร่ วมมือในการประทับตราวีซ่าของครอบครัวคนต่ างด้ าว
สาหรับคนต่างด้าวที่ได้รับสิ ทธิ วีซ่าและใบอนุ ญาตทางานภายใต้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
เรี ยบร้อยแล้ว ครอบครัวผูต้ ิดตาม (สามี ภรรยา และบุตร) ต้องการเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ ติดตามคนต่างด้าว
3. ขอความร่ วมมือในการประทับตราวีซ่าสาหรับคนต่ างด้ าวชั่วคราว / นักบิน
สาหรับบริ ษทั มีความประสงค์ให้คนต่างด้าวเข้ามาปฏิ บตั ิภารกิ จเพียงชัว่ คราวเท่านั้น ในกรณี ที่ตอ้ งการขอ
หลายอัตรา บริ ษทั จะต้องจัดทาหนังสื อชี้แจงประกอบด้วย

- แผนการดาเนินการโครงการ
- ชื่อ-นามสกุลคนต่างด้าว
- ตาแหน่ง
- ขอบเขตการทางาน
***กรณี ที่ ยื่ น ภายใต้ ชื่ อ ต าแหน่ ง ที่ ล งท้ า ยด้ ว ย ENGINEER ขอให้ ห มายเหตุ เ พิ่ ม เติ ม ในช่ อ งเหตุ ผ ล
ประกอบการพิ จ ารณา “บริ ษั ท จะน าช่ า งฝี มื อ ที่ จ บการศึ ก ษาด้ า น ENGINEER หรื อ ENGINEERING และมี
ประสบการณ์ ท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี และ 5 ปี หรื อถ้ า ไม่ จ บการศึ ก ษาด้ า น ENGINEER หรื อ
ENGINEERING แต่มีประสบการณ์ทางานด้าน ENGINEER หรื อ ENGINEERING ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เข้ามาบรรจุ”***

เอกสารแนบหมายเลข 1

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชกำหนดกำรบริหำรจัด กำร
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำร
จัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำร
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) กฎกระทรวงยกเว้ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ ำ วซึ่ ง เป็ น ผู้ เสี ย หำยจำก
กำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุ ษย์หรือพยำนในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้กำหนดค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท
(๒) ค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมมำตรำ ๓๐
ครั้งละ
๕,๐๐๐ บำท
(๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
ครั้งละ
๑๐,๐๐๐ บำท
(๔) ใบแทนใบอนุญำตนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๕) ใบอนุญำตทำงำน
(ก) สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก
ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ (๒)
มำตรำ ๖๓/๒ และมำตรำ ๖๔
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ
๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ
๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ
๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี ให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(ข) สำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม (ก)
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ
๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ
๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ
๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี ให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำยระยะเวลำกำรทำงำน
(ก) สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก
ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ (๒)
มำตรำ ๖๓/๒ และมำตรำ ๖๔
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ

๒๒๕ บำท
๔๕๐ บำท
๙๐๐ บำท

๗๕๐ บำท
๑,๕๐๐ บำท
๓,๐๐๐ บำท

๒๒๕ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนเกินสำมเดือน
แต่ไม่เกินหกเดือน
ฉบับละ
๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนเกินหกเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี
ฉบับละ
๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนที่มีอำยุเกินหนึ่งปี
ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(ข) สำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม (ก)
ให้เรียกเก็บในอัตรำ ดังต่อไปนี้
๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนไม่เกินสำมเดือน
ฉบับละ
๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนเกินสำมเดือนแต่ไม่เกิน
หกเดือน
ฉบับละ
๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน
หนึ่งปี
ฉบับละ
๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนหรือกำรขยำย
ระยะเวลำกำรทำงำนเกินหนึ่งปี ให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน ๑) ๒) หรือ ๓)
(๗) ใบแทนใบอนุญำตทำงำน
(ก) สำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก
ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยทำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ
และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๓/๑ (๒)
มำตรำ ๖๓/๒ และมำตรำ ๖๔
ฉบับละ
(ข) สำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม (ก) ฉบับละ
(๘) ค่ำยื่นคำขอ
ฉบับละ

๔๕๐ บำท
๙๐๐ บำท

๗๕๐ บำท

๑,๕๐๐ บำท

๓,๐๐๐ บำท

๒๐๐ บำท
๕๐๐ บำท
๑๐๐ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๙) กำรรับรองสำเนำเอกสำร
(ก) ภำษำไทย
หน้ำละ
๒๐ บำท
(ข) ภำษำต่ำงประเทศ
หน้ำละ
๕๐ บำท
(๑๐) กำรออกหนังสือรับรอง
(ก) ภำษำไทย
หน้ำละ
๒๐๐ บำท
(ข) ภำษำต่ำงประเทศ
หน้ำละ
๔๐๐ บำท
(๑๑) กำรแปลภำษำต่ำงประเทศ
ฉบับละ
๕๐๐ บำท
(๑๒) ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
(ก) กำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือนิติบุคคลผู้รับอนุญำต
ครั้งละ
๑๐๐ บำท
ให้นำคนต่ำงด้ำวมำทำงำน
(ข) กำรเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุลผู้จัดกำร
ครั้งละ
๑๐๐ บำท
(ค) กำรเปลี่ยนรำยกำรในใบอนุญำตทำงำน
ครั้งละ
๓๐๐ บำท
ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บเฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอสำหรับคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ ๖๓/๑
(๑) (๓) และ (๔)
ข้อ ๔ ให้ ย กเว้ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ ำ วซึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี แ ละ
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี อ นุ ญ ำตให้ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร
เป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
(๒) คนต่ ำ งด้ ำ วซึ่ ง เป็ น พยำนตำมที่ ศำลมี ค ำสั่ ง ให้ สื บ พยำนก่ อ นกำรฟ้ อ งคดีห รื อ ระหว่ำง
กำรดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวตำม (๑) หรือ (๒) ที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบห้ำปี
แต่ไม่เกินสิบแปดปี
(๔) คนต่ำงด้ำวตำม (๓) ซึ่งต่อมำมีอำยุเกินสิบแปดปี และได้ดำเนินกำรขอรับใบอนุญำต
ทำงำนและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภำยในสำมสิบวันก่อนมีอำยุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุชำติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
มี อ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดอั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต รำท้ ำ ยพระรำชก ำหนด รวมทั้ ง ยกเว้ น
ค่ำธรรมเนียม และมำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นรำยปีตำมอัต รำ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรนำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำน และค่ำธรรมเนียม
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว รวมทั้งยกเว้นค่ำธรรมเนียมทั้งหมดหรือบำงส่วนในกำรยื่นคำขอสำหรับคนต่ำงด้ำว
ตำมมำตรำ ๖๓/๑ (๑) (๓) และ (๔) และคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
หรื อ พยำนในควำมผิ ด ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึ ง
ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ตัวอย่ าง แบบฟอร์ มผลการถ่ ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารแนบหมายเลข 2

ชื่ อบริษัท/ทีอ่ ยู่ หรื อ หัวกระดาษบริษทั

ชื่อตำแหน่ง

1.

2.

3.

หัวข้อกำรถ่ำยทอด

วิธีกำรถ่ำยทอด และ
ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด

ผลที่ได้รับจำกกำร
ถ่ำยทอด

ชื่อ-นำมสกุล และ
ตำแหน่งของพนักงำนผู ้
ได้รับกำรถ่ำยทอด

ผูไ้ ด้รับกำร
ถ่ำยทอด
ลงนำม

