
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 69 ประจ าเดือนสิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ จากการสอบถามเขา้มาหลายบริษทัเก่ียวกบัการยื่นขอความร่วมมือประทบัตราวีซ่าของคนต่างดา้ว
และครอบครัวเพื่อเข้ามาปฏิบติัภารกิจในราชอาณาจกัร จึงน าข้อมูลมาช้ีแจงเพิ่มเติมให้ทราบกัน และมีข่าวฝาก
ประชาสัมพนัธ์จากกรมการจดัหางานเก่ียวกบัค่าธรรมเนียม ดงัน้ี

ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์จากกรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงานประกาศกฎกระทรวง “ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563” ท าให้การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างานหรือการขยายระยะเวลาท างานของคน
ต่างดา้วท่ีใชสิ้ทธิภายใตสิ้ทธิพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ดงัน้ี

ข้อ 2 (6) (ข) ส าหรับคนต่างด้าวอ่ืน นอกจากคนต่างด้าวตาม (ก) ให้เรียกเกบ็ในอตัรา ดงัต่อไปน้ี

1) การต่ออายใุบอนุญาตท างานหรือการขยายระยะเวลาการท างานไม่เกิน 3 เดือน ฉบบัละ 750 บาท

2) การต่ออายใุบอนุญาตท างานหรือการขยายระยะเวลาการท างานเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบบัละ 1,500 บาท

3) การต่ออายใุบอนุญาตท างานหรือการขยายระยะเวลาการท างานเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีฉบบัละ 3,000 บาท

4) การต่ออายุใบอนุญาตท างานหรือการขยายระยะเวลาการท างานเกิน 1 ปีให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับ
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีเพิ่มข้ึนตามอตัราใน 1) 2) หรือ 3)

ข้อ 2 (12) (ค) การเปลีย่นรายการในใบอนุญาตท างาน คร้ังละ 300 บาท ดงัน้ี

1) การขอปรับเปล่ียนช่ือต าแหน่งการท างาน

2) การขอเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของคนต่างดา้ว

3) การเปล่ียนช่ือบริษทั

4) การเปล่ียนประเภทกิจการ

5) การขอเพิ่มลกัษณะงาน

***ทั้งนีจ้ะเร่ิมเกบ็ค่าธรรมเนียมตั้งแต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 เป็นต้นไป***

กองบรรณาธิการ : นาย วรกาญจน์ โกศลพิศษิฐ์์กุล
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรร          

น.ส. อภิสรา น้อยรักษฐา



ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง “ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563” ส าหรับค าขอดงัต่อไปนี้

1) ค าขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างดา้วและต่ออายกุารอยูต่่อในประเทศของคนต่างดา้วและครอบครัว 
2) ค าขอเปลีย่นช่ือ-สกุลคนต่างด้าว

ด าเนินการโดยพิมพใ์บนัดหมายจ านวน 2 ชุด
- ชุดท่ี 1 น าไปช าระค่าธรรมเนียมท่ีจุดช าระเงินของกรมการจดัหางาน
- ชุดท่ี 2 น ามารับคิวถ่ายรูปเพื่อท า Digital Work Permit

***จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง***

ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นรายการในใบอนุญาตท างาน

1) การเปล่ียนช่ือบริษทั
2) การเปล่ียนประเภทกิจการ
3) การเพิ่มลกัษณะงาน

ทั้ง 3 ประเภทค าขอดงักล่าว ระบบ Single Window for Visa and Work Permit จะปิดค าขอไวช้ัว่คราว เวน้แต่
บริษทัท่ีตอ้งการยืน่ค  าขอดงักล่าว ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี

- ขอใหย้ืน่ฟอร์มการเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตท างานกบักรมการจดัหางานใหเ้รียบร้อย
- ส่งอีเมลแจง้มาท่ี visawork@boi.go.th โดยแนบเอกสารการช าระค่าธรรมเนียมพร้อมรายละเอียด
ความประสงคก์ารยืน่ค  าขอดงักล่าว

4) การขออนุมติัต าแหน่งคนต่างดา้ว เพื่อเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีของคนต่างดา้ว
บริษทัสามารถยืน่ค  าขอผา่นระบบ Single Window for Visa and Work Permit ไดรั้บอนุมติัจากบีโอไอ

เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีกรมการจดัหางานจะคืนเร่ืองกลบัไปยงับริษทั เพื่อช าระค่าธรรมเนียมใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้น
แนบเอกสารการช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในค าขอและส่งเร่ืองกลบัมาใหเ้จา้หนา้ท่ีดว้ยค่ะ

***จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง***

การย่ืนค าขอขยายระยะเวลาต าแหน่งคนต่างด้าวและครอบครัว 

ต้องแนบแบบฟอร์ม “ผลการถ่ายทอดเทคโนโลย”ี รายละเอยีดดังนี้
1. หวักระดาษจดหมายบริษทั
2. ช่ือต าแหน่งท่ียืน่ขอขยาย
3. หวัขอ้ท่ีไดท้  าการถ่ายทอดไปแลว้
4. ระยะเวลาท่ีไดท้  าการถ่ายทอดไปแลว้ โดยละเอียด ระบุระยะเวลาถึง ณ เวลาท่ียืน่ค าขอ
5. ผลท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอด
6. ช่ือ-นามสกุล คนไทย พร้อมต าแหน่ง และลายเซ็น

โดยเร่ิมใช้รูปแบบดงักล่าวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบหมายเลข 2
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การย่ืนค าขอ ขอความร่วมมือในการประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว ม ี3 กรณ ีดังนี้

1. ขอความร่วมมือในการประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว 

ส าหรับบริษทัท่ีมีต าแหน่งรองรับในระบบเรียบร้อยแลว้ แต่คนต่างดา้วตอ้งการเดินทางเขา้มาพร้อมครอบครัว
ผูติ้ดตาม (สามี ภรรยา และบุตร)

***กรณีท่ียื่นภายใต้ช่ือต าแหน่งท่ีลงท้ายด้วย ENGINEER ขอให้หมายเหตุเพิ่มเติมในช่องเหตุผล
ประกอบการพิจารณา “บริษัทจะน าช่างฝี มือท่ีจบการศึกษาด้าน ENGINEER หรือ ENGINEERING และมี
ประสบการณ์ท างานท่ีเ ก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  2 ปี  และ 5 ปี  หรือถ้าไม่จบการศึกษาด้าน ENGINEER หรือ 
ENGINEERING แต่มีประสบการณ์ท างานดา้น ENGINEER หรือ ENGINEERING ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เขา้มาบรรจุ”***

2. ขอความร่วมมือในการประทบัตราวซ่ีาของครอบครัวคนต่างด้าว

ส าหรับคนต่างดา้วท่ีไดรั้บสิทธิวีซ่าและใบอนุญาตท างานภายใตส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรียบร้อยแลว้ ครอบครัวผูติ้ดตาม (สามี ภรรยา และบุตร) ตอ้งการเดินทางเขา้มาใชสิ้ทธิติดตามคนต่างดา้ว

3. ขอความร่วมมือในการประทบัตราวซ่ีาส าหรับคนต่างด้าวช่ัวคราว / นักบิน

ส าหรับบริษทัมีความประสงค์ให้คนต่างดา้วเขา้มาปฏิบติัภารกิจเพียงชัว่คราวเท่านั้น ในกรณีท่ีตอ้งการขอ
หลายอตัรา บริษทัจะตอ้งจดัท าหนงัสือช้ีแจงประกอบดว้ย

- แผนการด าเนินการโครงการ

- ช่ือ-นามสกุลคนต่างดา้ว

- ต าแหน่ง

- ขอบเขตการท างาน

***กรณีท่ียื่นภายใต้ช่ือต าแหน่งท่ีลงท้ายด้วย ENGINEER ขอให้หมายเหตุเพิ่มเติมในช่องเหตุผล
ประกอบการพิจารณา “บริษัทจะน าช่างฝี มือท่ีจบการศึกษาด้าน ENGINEER หรือ ENGINEERING และมี
ประสบการณ์ท างานท่ีเ ก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  2 ปี  และ 5 ปี  หรือถ้าไม่จบการศึกษาด้าน ENGINEER หรือ 
ENGINEERING แต่มีประสบการณ์ท างานดา้น ENGINEER หรือ ENGINEERING ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เขา้มาบรรจุ”***



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำร 
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมำตรำ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร 
จัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำร   
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๒) กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
(๓) กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้ เสียหำยจำก 

กำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์หรือพยำนในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม  
กำรค้ำมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๔) กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๒) ค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมมำตรำ  ๓๐ ครั้งละ   ๕,๐๐๐ บำท 
(๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๔) ใบแทนใบอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บำท 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓

เอกสารแนบหมายเลข 1



(๕) ใบอนุญำตท ำงำน 
 (ก) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ 
  หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก 
  ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ   
  และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓  มำตรำ  ๖๓/๑  (๒)   
  มำตรำ  ๖๓/๒  และมำตรำ  ๖๔   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ ๒๒๕ บำท 
  ๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๔๕๐ บำท 
  ๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๙๐๐ บำท 
  ๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี  ให้เรียกเก็บ   
   ค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
 (ข) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น  นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม  (ก)   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ใบอนุญำตที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ ๗๕๐ บำท 
  ๒) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บำท 
  ๓) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บำท 
  ๔) ใบอนุญำตที่มีอำยุเกินหนึ่งปี  ให้เรียกเก็บ 
   ค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
(๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำยระยะเวลำกำรท ำงำน 
 (ก) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ 
  หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก 
  ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ   
  และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓  มำตรำ  ๖๓/๑  (๒)   
  มำตรำ  ๖๓/๒  และมำตรำ  ๖๔   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนไม่เกินสำมเดือน   ฉบับละ ๒๒๕ บำท 

้หนา   ๑๔
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  ๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนเกินสำมเดือน 
   แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ ๔๕๐ บำท 
  ๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนเกินหกเดือน 
   แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ ๙๐๐ บำท 
  ๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนท่ีมีอำยุเกินหนึ่งปี   
   ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
 (ข) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น  นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม  (ก)   
  ให้เรียกเก็บในอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย   
   ระยะเวลำกำรท ำงำนไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ ๗๕๐ บำท 
  ๒) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย 
   ระยะเวลำกำรท ำงำนเกินสำมเดือนแต่ไม่เกิน 
   หกเดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บำท 
  ๓) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย 
   ระยะเวลำกำรท ำงำนเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน 
   หนึ่งปี   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บำท 
  ๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนหรือกำรขยำย 
   ระยะเวลำกำรท ำงำนเกินหนึ่งปี  ให้เรียกเก็บ 
   ค่ำธรรมเนียมส ำหรับระยะเวลำที่เกินหนึ่งปี 
   เพิ่มขึ้นตำมอัตรำใน  ๑)  ๒)  หรือ  ๓) 
(๗) ใบแทนใบอนุญำตท ำงำน 
 (ก) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ 
  หรืออยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  คนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกควำมตกลงหรือบันทึก 
  ควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ 
  และคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓  มำตรำ  ๖๓/๑  (๒) 
  มำตรำ  ๖๓/๒  และมำตรำ  ๖๔ ฉบับละ ๒๐๐ บำท 
 (ข) ส ำหรับคนต่ำงด้ำวอื่น  นอกจำกคนต่ำงด้ำวตำม  (ก) ฉบับละ   ๕๐๐ บำท 
(๘) ค่ำยื่นค ำขอ  ฉบับละ   ๑๐๐ บำท 

้หนา   ๑๕
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(๙) กำรรับรองส ำเนำเอกสำร 
 (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 
  ให้น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน 
 (ข) กำรเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุลผู้จัดกำร ครั้งละ   ๑๐๐ บำท 
 (ค) กำรเปลี่ยนรำยกำรในใบอนุญำตท ำงำน ครั้งละ   ๓๐๐ บำท 
ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บเฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นค ำขอส ำหรับคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ  ๖๓/๑  

(๑)  (๓)  และ  (๔)   
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่ ำธรรมเนียมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวซึ่ งนำยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
(๒) คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นพยำนตำมที่ศำลมีค ำสั่งให้สืบพยำนก่อนกำรฟ้องคดีหรือระหว่ำง 

กำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวตำม  (๑)  หรือ  (๒)  ที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบห้ำปี   

แต่ไม่เกินสิบแปดปี 
(๔) คนต่ำงด้ำวตำม  (๓)  ซึ่งต่อมำมีอำยุเกินสิบแปดปี  และได้ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำต

ท ำงำนและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภำยในสำมสิบวันก่อนมีอำยุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุชำติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

้หนา   ๑๖
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชก ำหนด  รวมทั้งยกเว้น  
ค่ำธรรมเนียม  และมำตรำ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นรำยปีตำมอัตรำ  
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  สมควรก ำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรน ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำน  และค่ำธรรมเนียม  
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  รวมทั้งยกเว้นค่ำธรรมเนียมทั้งหมดหรือบำงส่วนในกำรยื่นค ำขอส ำหรับคนต่ำงด้ำว   
ตำมมำตรำ  ๖๓/๑  (๑)  (๓)  และ  (๔)  และคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
หรือพยำนในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รวมถึง 
ผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ตัวอย่าง แบบฟอร์มผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ช่ือต ำแหน่ง หวัขอ้กำรถ่ำยทอด
วธีิกำรถ่ำยทอด และ
ช่วงเวลำกำรถ่ำยทอด

ผลท่ีไดรั้บจำกกำร
ถ่ำยทอด

ช่ือ-นำมสกลุ และ
ต ำแหน่งของพนกังำนผู ้
ไดรั้บกำรถ่ำยทอด

ผูไ้ดรั้บกำร
ถ่ำยทอด
ลงนำม

1.

2.

3.

ช่ือบริษัท/ทีอ่ยู่ หรือ หัวกระดาษบริษทั

เอกสารแนบหมายเลข 2


