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「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規

定工作之轉換雇主或工作程序準則」修正問答集 

รวบรวมค ำถำม-ค ำตอบเรื่อง “กฎระเบียบและเงื่อนไขในกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงหรือโอนย้ำยงำนของ

ชำวต่ำงชำติที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำน มำตรำ 46 วรรค 1 อนุมำตรำ 8 ถึงอนุมำตรำ 

11” ฉบับแก้ไข                                                                                                                           

110.08.27 

110.09.13修改 

วันที่ 27 สิงหำคม 2564 

แก้ไขเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2564 

問題一：「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規

定工作之轉換雇主或工作程序準則轉換準則」(下稱轉換準則)

修法的重點有哪些?何時開始實施? 

ค ำถำมที ่1: สำระส ำคัญของกำรแก้ไข “กฎระเบียบและเงื่อนไขในกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงหรือโอนย้ำย

งำนของชำวต่ำงชำติที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำน มำตรำ 46 วรรค 1 อนุมำตรำ 

8 ถึงอนุมำตรำ 11” (ต่อไปนี้เรียกว่ำ กฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง) มีอะไรบ้ำง? เริ่มบังคับ

ใช้เมือ่ไร? 

答：本次轉換準則於110年8月27日修正發布，110年8月29日實施，本次

修正重點包含如下： 

(一) 同一工作類別雇主具優先承接順位：新增持招募許可函名額之同一

工作類別雇主為第1順位，具聘僱資格的同一工作類別雇主為第2順

位，故承接順位由3項擴增為5項，且於本部規定期間內，應優先由

同一工作類別的雇主承接。配合前開規定修正，自8月29日起除移

工遭人身傷害或經本專案同意跨業轉換案件外，新雇主不得直接透

過雙(三)方合意方式跨業承接，須統一回歸當地公立就業服務機構

辦理轉換作業。 

(二) 移工非完全禁止跨業轉換：為落實移工應優先由同一工作類別的雇

主承接，並考量轉換雇主資訊應充分揭露，移工於公立就業服務機

構辦理轉換作業期間，於規定期間內應優先由同一工作類別的雇主
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承接。該「規定期間」，本部以110年8月30日令釋明定需連續14日

無第1順位或第2順位新雇主登記承接。故本次修正係優先由第1順

位或第2順位新雇主登記承接，尚非完全禁止跨業轉換。此外，該

14日期間，本部將視勞動市場供需狀況彈性調整。 

(三) 移工仍可自行選擇新雇主：現行轉換雇主係由移工與新雇主合意接

續聘僱，本次修正後移工仍可依據意願選擇新雇主，惟移工最遲應

於轉換雇主期間內與新雇主合意接續聘僱，期滿後未能轉換雇主成

功者，移工應依規定由原雇主負責安排出國。 

ค ำตอบ: กฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงฉบับนี้ประกำศแก้ไขเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2564 มีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที ่29 สิงหำคม 2564 สำระส ำคัญในกำรแก้ไขครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้: 

(1) นำยจ้ำงงำนประเภทเดียวกันมีสิทธิ์โอนย้ำยเป็นล ำดับแรก: เพิ่มนำยจ้ำงงำนประเภทเดียวกันที่

ได้รับใบอนุญำตรับสมัครคนหำงำนแล้ว จัดอยู่ในล ำดับที่ 1 และนำยจ้ำงงำนประเภทเดียวกันที่มี

คุณสมบัติในกำรจ้ำงงำนจัดอยู่ในล ำดับที่ 2 ดังนั้นล ำดับของนำยจ้ำงที่มีสิทธิ์รับโอนย้ำยจึงเพิ่มจำก 3 

ประเภท เป็น 5 ประเภท และภำยในระยะเวลำทีก่ระทรวงแรงงำนก ำหนด ให้สิทธิ์แก่นำยจ้ำงงำน

ประเภทเดียวกันรับโอนย้ำยก่อน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบก่อนกำรแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 29 

สิงหำคม เป็นต้นไป นอกเหนือจำกแรงงำนต่ำงชำติที่ได้รับบำดเจ็บหรือกรณีที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ำย

งำนข้ำมประเภทเป็นกรณีพิเศษ นำยจ้ำงใหม่ไม่สำมำรถรับโอนย้ำยงำนข้ำมประเภทได้โดยตรงผ่ำน

ควำมตกลงสองฝ่ำย (หรือสำมฝ่ำย) จะต้องกลับไปด ำเนินกำรโอนย้ำยผ่ำนศูนย์บริกำรจัดหำงำนของ

รัฐ 

(2) ไม่ได้ห้ำมแรงงำนต่ำงชำติย้ำยงำนข้ำมประเภทท้ังหมด: เพื่อด ำเนินกำรให้แรงงำนต่ำงชำติจะต้อง

ให้สิทธิ์แก่นำยจ้ำงประเภทงำนเดียวกันรับโอนย้ำยก่อน และเม่ือพิจำรณำว่ำนำยจ้ำงที่รับโอนย้ำย

จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน แรงงำนต่ำงชำติจะต้องด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำโอนย้ำยที่

ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐ โดยให้สิทธิ์แก่นำยจ้ำงประเภทงำนเดียวกันรับโอนย้ำยก่อนภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด ส ำหรับ “ระยะเวลำที่ก ำหนด” นี้ กระทรวงแรงงำนได้ให้ค ำจ ำกัดควำมตำม

หนังสือตีควำม ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 ว่ำ หำกไม่มีนำยจ้ำงใหม่ล ำดับที่ 1 หรือล ำดับที่ 2 ท ำกำร

ลงทะเบียนเป็นเวลำติดต่อกัน 14 วัน ดังนั้น กำรแก้ไขกฎระเบียบฉบับนี้ที่ให้สิทธิ์แก่นำยจ้ำงใหม่ล ำดับ

ที ่1 หรือล ำดับที ่2 ที่ลงทะเบียนรับโอนย้ำยก่อน ไม่ถือเป็นกำรห้ำมโอนย้ำยงำนข้ำมประเภทโดย
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สิ้นเชิง นอกจำกนี้ ในช่วงระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว กระทรวงแรงงำนจะพิจำรณำปรับเปลี่ยนยืดหยุ่น

ไปตำมสภำพอุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน 

(3) แรงงำนต่ำงชำติยังคงเลือกนำยจ้ำงใหม่ได้ด้วยตนเอง: กำรโอนย้ำยนำยจ้ำงในปัจจุบันขึ้นอยู่กับ

ควำมตกลงระหว่ำงแรงงำนต่ำงชำติกับนำยจ้ำงใหม่ หลังจำกกำรแก้ไขฉบับนี้ แรงงำนต่ำงชำติยัง

สำมำรถเลือกนำยจ้ำงใหม่ได้ตำมควำมประสงค์ อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงช้ำที่สุด แรงงำนต่ำงชำติจะต้อง

ตกลงโอนย้ำยกับนำยจ้ำงใหม่ภำยในระยะเวลำที่ให้โอนย้ำยนำยจ้ำง ผู้ที่ไม่สำมำรถโอนย้ำยนำยจ้ำงได้

ส ำเร็จหลังจำกครบก ำหนดสัญญำ นำยจ้ำงเดิมมีหน้ำที่รับผิดชอบจัดกำรให้แรงงำนต่ำงชำติเดินทำง

ออกจำกประเทศตำมกฎระเบียบ 

 

問題二：本次轉換準則修正後，移工跨業轉換規定? 

ค ำถำมที่ 2: หลังจำกกำรแก้ไขกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง แรงงำนต่ำงชำติทีโ่อนย้ำยงำนข้ำม

ประเภทมีกฎระเบียบอย่ำงไร? 

答： 

(一) 得直接跨業轉換：依轉換準則第8條及第25條規定略以，移工辦理

轉換雇主登記，以原從事同一工作類別為限。但有下列情事之一

者，均可跨業別轉換雇主或工作，不受本次修正限制: 

1. 移工遭受人身傷害(包含性侵害、性騷擾、暴力毆打或經鑑別為

人口販運被害人)。 

2. 經本部專案核准。 

3. 期滿轉換。 

(二) 有條件跨業轉換：依轉換準則第7條、第8條及第10條規定略以，移

工辦理轉換作業，需連續14日無第1順位或第2順位新雇主登記承接

時，始得跨業轉換雇主。 

ค ำตอบ: 

(1) กำรโอนย้ำยงำนข้ำมประเภทโดยตรง: ตำมกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง มำตรำ 8 และมำตรำ 

25 แรงงำนต่ำงชำติจะต้องด ำเนินกำรลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำง ซ่ึงแต่เดิมจ ำกัดให้ท ำงำนประเภท

เดียวกันเท่ำนั้น แต่ผู้ที่เข้ำเงื่อนไขกรณีดังต่อไปนี้สำมำรถโอนย้ำยนำยจ้ำงหรือโอนย้ำยงำนข้ำม
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ภำคอุตสำหกรรมได้ โดยไม่ถูกจ ำกัดภำยใต้กำรแก้ไขกฎระเบียบฉบับนี้: 

1. แรงงำนต่ำงชำติได้รับบำดเจ็บ (รวมถึงกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ, ถูกคุกคำมทำงเพศ, ถูกใช้

ควำมรุนแรง ท ำร้ำยร่ำงกำย หรือเข้ำข่ำยเป็นเหยื่อของขบวนกำรค้ำมนุษย์) 

2. ได้รับกำรอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจำกกระทรวงแรงงำน 

3. โอนย้ำยเมื่อครบก ำหนดสัญญำ 

(2) กำรโอนย้ำยงำนข้ำมประเภทแบบมีเงื่อนไข: ตำมกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง มำตรำ 7, 

มำตรำ 8 และมำตรำ 10 เมื่อแรงงำนต่ำงชำติด ำเนินกำรโอนย้ำย แล้วไม่มีนำยจ้ำงใหม่ล ำดับที่ 1 หรือ

ล ำดับที่ 2 ท ำกำรลงทะเบียนเป็นเวลำติดต่อกัน 14 วัน จึงจะสำมำรถเริ่มโอนย้ำยนำยจ้ำงข้ำม

ภำคอุตสำหกรรมได้ 

問題三：本次修法後，何種情形移工與雇主可以三(雙)方合意接續聘僱? 

ค ำถำมที่ 3: หลังจำกกำรแก้ไขกฎระเบียบฉบับนี้ มีกรณีใดบ้ำงที่แรงงำนต่ำงชำติและนำยจ้ำงจะ

สำมำรถท ำควำมตกลงสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) เพื่อโอนย้ำยนำยจ้ำงระหว่ำงสัญญำได้? 

答：移工與雇主如符合下列情事者，可採三(雙)方合意接續聘僱： 

(一) 同一工作類別承接：於有效轉換期間，雇主與移工可依轉換準則第

17條第1項第5款或第6款規定，與符合第1順位或第2順位雇主採三

(雙)方合意接續聘僱。 

(二) 移工遭受性侵害、性騷擾、暴力毆打或經鑑別為人口販運被害人符

合轉換準則第8條第1項第2款規定者；或經本部專案核准，符合轉

換準則第8條第1項第3款規定者。 

ค ำตอบ: หำกแรงงำนต่ำงชำติและนำยจ้ำงมีคุณสมบัติตรงตำมเง่ือนไขต่อไปนี ้สำมำรถท ำ

ควำมตกลงสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) ในกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงระหว่ำงสัญญำได้: 

(1) โอนย้ำยงำนประเภทเดียวกัน: ในช่วงระยะเวลำกำรโอนย้ำยมีผล นำยจ้ำงและแรงงำน

ต่ำงชำติสำมำรถท ำกำรตกลงสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) โอนย้ำยระหว่ำงสัญญำได้ตำม

กฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง มำตรำ 17 วรรค 1 อนุมำตรำ 5 และอนุมำตรำ 6 และเมื่อ

เข้ำเง่ือนไขเป็นนำยจ้ำงใหม่ล ำดับที่ 1 หรือล ำดับที่ 2  

(2) แรงงำนต่ำงชำติที่ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ, ถูกคุกคำมทำงเพศ, ถูกใช้ควำมรุนแรง ท ำร้ำย

ร่ำงกำย หรือเข้ำข่ำยเป็นเหย่ือของขบวนกำรค้ำมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ำเง่ือนไขสอดคล้องกับ

กฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง มำตรำ 8 วรรค 1 อนุมำตรำ 2 หรือได้รับกำรอนุมัติเป็นกรณี
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พิเศษจำกกระทรวงแรงงำน และเป็นผู้ที่เข้ำเง่ือนไขสอดคล้องกับกฎระเบียบกำรโอนย้ำย

นำยจ้ำง มำตรำ 8 วรรค 1 อนุมำตรำ 3 

 

問題四：依轉換準則第10條第7項規定，中央主管機關規定期間內，無

同一工作類別的雇主持招募許可函(第1順位)或取得聘僱資格

承接者(第2順位)，始得另由其他工作類別的雇主合意接續聘

僱。何謂「中央主管機關規定之期間」?而該期間如何認定? 

ค ำถำมที่ 4: กฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง มำตรำ 10 วรรค 7 ภำยในระยะเวลำที่

หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจส่วนกลำงก ำหนด หำกไม่มีนำยจ้ำงงำนประเภทงำนเดียวกันที่ถือ

ใบอนุญำตรับสมัครคนหำงำน (นำยจ้ำงล ำดับที่ 1) หรือได้ที่มี คุณสมบัติในกำรจ้ำงงำน 

(นำยจ้ำงล ำดับที่ 2) นำยจ้ำงรำยอื่นในประเภทงำนอื่นสำมำรถท ำควำมตกลงรับโอนย้ำย

ระหว่ำงสัญญำได้ "ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจส่วนกลำง" คืออะไร? และ

ระยะเวลำดังกล่ำวก ำหนดอย่ำงไร? 

答： 

(一) 依本部110年8月30日令釋「中央主管機關規定之期間」，指公立就

業服務機構受理移工轉換登記，於辦理轉換作業期間內，有連續14

日無符合第1順位或第2順位雇主登記承接者，且該14日係為連續天

數，非以累計天數方式計算。 

(二) 移工如果變更公立就業服務機構辦理轉換作業，該連續14天應重新

計算。至於變更公立就業服務機構辦理轉換作業(例如台中變更至金

門)，由公立就業服務機構依據現行辦理轉換作業之轄區據以認定。 

ค ำตอบ: 

(1) “ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจส่วนกลำง” ตำมหนังสือตีควำมกระทรวงแรงงำน ลง

วันที่ 30 สิงหำคม 2564 หมำยถึง ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐที่รับด ำเนินกำรให้แรงงำนต่ำงชำติ

ลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำง ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรโอนย้ำยภำยในระยะเวลำติดต่อกัน 14 วัน 

เมื่อไม่มีผู้ท ำกำรลงทะเบียนรับโอนย้ำยท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 หรือล ำดับที่ 2 และ 

14 วันดังกล่ำวนั้นจะต้องเป็นระยะเวลำติดต่อกัน 14 วัน มิใช่กำรค ำนวณด้วยวิธีสะสมวัน 

(2) หำกแรงงำนต่ำงชำติเปลี่ยนศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง 
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ระยะเวลำติดต่อกัน 14 วัน ให้เริ่มค ำนวณใหม่ ส ำหรับกำรเปลี่ยนศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐเพื่อ

ด ำเนินกำรโอนยำ้ยนำยจ้ำง (เช่น เปลี่ยนจำกไทจงเป็นจินเหมิน) ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐจะ

พิจำรณำตำมเขตอ ำนำจที่ด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงในปัจจุบัน 

問題五：移工向公立就業服務機構辦理轉換登記後，是不是移工無意願

與新雇主接續聘僱，只要連續14日後，即可辦理跨業轉換? 

ค ำถำมที่ 5: หลังจำกที่แรงงำนต่ำงชำติได้ลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำงกับศูนย์บริกำรจัดหำ

งำนของรัฐแล้ว หำกแรงงำนต่ำงชำติไม่ประสงค์ที่จะโอนย้ำยไปท ำงำนกับ

นำยจ้ำงใหม่ระหว่ำงสัญญำ หลังจำกนั้นติดต่อกัน 14 วัน จึงจะสำมำรถโอนย้ำย

งำนข้ำมประเภทได้ใช่หรอืไม่? 

答：不是。依據本次修正規定，移工得跨業轉換條件，係移工向公立就

業服務機構辦理轉換登記翌日起，需連續14日無符合轉換準則規定

第1順位或第2順位的雇主登記承接，於第15日起才可由其他工作類

別的雇主接續聘僱。至於移工無意願與新雇主合意接續聘僱，未符

合上開條件，仍不得跨業轉換雇主。 

ค ำตอบ: ไม่ใช่ จำกกำรแก้ไขกฎระเบียบครั้งน้ี เง่ือนไขที่แรงงำนต่ำงชำติจะสำมำรถโอนย้ำย

งำนข้ำมประเภทได้ คือ นับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่แรงงำนข้ำมชำติลงทะเบียนโอนย้ำย

นำยจ้ำงกับศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐเป็นเวลำ 14 วันติดต่อกัน เมื่อไมม่ีผู้ท ำกำร

ลงทะเบียนรับโอนย้ำยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนำยจำ้งล ำดับที่ 1 หรือล ำดับที่ 2 

นับตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นไป นำยจ้ำงรำยอื่นในประเภทงำนอื่นๆ จึงจะสำมำรถรับ

โอนย้ำยได้ ส ำหรับแรงงำนต่ำงชำติที่ไม่ประสงค์ตกลงโอนย้ำยระหว่ำงสัญญำกับ

นำยจ้ำงใหม่ ถือว่ำไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขดังกล่ำวน้ี ไม่สำมำรถโอนย้ำยนำยจ้ำงข้ำม

ภำคอุตสำหกรรมได ้

問題六：倘移工向公立就業服務機構辦理轉換登記翌日起，於連續14日

內任一天有第1順位及第2順位雇主登記承接，需再重新計算

14日嗎? 
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ค ำถำมที่ 6: หำกนับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่แรงงำนต่ำงชำติลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำงกับ

ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐ ภำยใน 14 วันติดต่อกัน มีวันใดวันหนึ่งมีนำยจ้ำง

ล ำดับที่ 1 และนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำย จะต้องค ำนวณ

ระยะเวลำ 14 วันใหม่หรือไม่? 

答：要。移工於辦理轉換登記翌日起，倘於連續14日內任一天有符合第

1順位及第2順位的雇主登記承接，移工皆需再自雇主登記接續聘僱

之日起重新計算連續14日之特定期間。 

ค ำตอบ: ใช่ นับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่แรงงำนต่ำงชำติลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำงเป็นต้นไป หำก

ภำยใน 14 วันติดต่อกัน มีวันใดวันหนึ่งมีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 และนำยจ้ำงล ำดับท่ี 2 ลงทะเบียน

รับโอนย้ำย  แรงงำนต่ำงชำติต้องค ำนวณระยะเวลำ 14 วันติดต่อกันใหม่นับตั้งแต่วันที่นำยจ้ำง

ลงทะเบียนรับโอนย้ำยระหว่ำงสัญญำ 

問題七：公立就業服務機構每周召開協調會議，協調會中移工無意願

(或無法)與符合第1順位或第2順位雇主辦理接續聘僱，或有正

當理由未出席媒合會議，是否會涉及重新計算14日問題? 

ค ำถำมที่ 7: ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐจัดกำรประชุมประสำนงำนทุกสัปดำห์ ในกำรประชุม

ประสำนงำน หำกแรงงำนต่ำงชำติไม่ประสงค์ (หรอืไม่สำมำรถ) ด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง

ระหว่ำงสัญญำกับนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 หรือนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 หรือไม่เข้ำร่วมกำรประชุมจับคู่

ระหว่ำงนำยจ้ำงกับแรงงำนได้โดยมีเหตุผลอันสมควร จะเกี่ยวข้องกับประเด็นกำรค ำนวณ

ระยะเวลำ 14 วันใหม่หรือไม่? 

答：移工是否需重新計算14日，是以辦理轉換登記翌日起，連續14日有

無符合第1順位或第2順位雇主登記承接而定，與移工於協調會無意

願(或無法)媒合或有正當理由未出席協調會無涉。 

ค ำตอบ: แรงงำนต่ำงชำติจะค ำนวณระยะเวลำ 14 วันใหม่ได้หรือไม่นั้น จะพิจำรณำจำกวันถัดจำก

วันที่ลงทะเบียนโอนย้ำยนำยข้ำง ระยะเวลำติดต่อกัน 14 วัน มีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 หรือนำยจ้ำง

ล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำยหรือไม่ และไม่เกี่ยวข้องกับกำรที่แรงงำนต่ำงชำติไม่ประสงค์ 

(หรือไม่สำมำรถ) จับคู่ระหว่ำงนำยจ้ำงกับแรงงำนหรือไม่เข้ำร่วมกำรประชุมประสำนงำนได้โดย

มีเหตุผลอันสมควร 
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問題八： 移工已向 A就業中心登記轉出，於連續14日轉換期間之第8日

有符合第1順位或第2順位雇主登記承接，移工於第11日向 B

就業中心辦理跨區轉出登記，是否需重新計算14日? 

ค ำถำมที่ 8 : แรงงำนต่ำงชำติได้ลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำงกับศูนย์บริกำรจัดหำงำน A แล้ว และใน

วันที่ 8 ของระยะเวลำโอนย้ำย 14 วันติดต่อกัน มีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 หรือนำยจ้ำงล ำดับ

ที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำย ในวันที่ 11 แรงงำนต่ำงชำติจะ ลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำง

ข้ำมเขตพื้นที่กับศูนย์บริกำรจัดหำงำน B ได้หรือไม่ จะต้องค ำนวณระยะเวลำ14 วันใหม่

หรือไม่? 

答：是。移工如果已向 A 就業中心登記轉出，不論該連續14日轉換期

間有無符合第1順位或第2順位雇主登記承接，移工於該連續14日屆

滿前跨區轉出登記至 B 就業中心，需自登記至 B 就業中心之日起

重新計算14日 

ค ำตอบ: ใช่ หำกแรงงำนต่ำงชำติได้ลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำงกับศูนย์บริกำรจัดหำงำน A แล้ว ไม่ว่ำ

ระยะเวลำโอนย้ำย 14 วัน จะมีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 หรือนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับ

โอนย้ำยหรือไม่ หำกก่อนจะครบระยะเวลำ 14 วันติดต่อกันนั้น แรงงำนต่ำงชำติลงทะเบียน

โอนย้ำยนำยข้ำงข้ำมเขตพื้นที่กับที่ศูนย์บริกำรจัดหำงำน B จะต้องค ำนวณใหม่ระยะเวลำ 14 

วันใหม่ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนกับศูนย์บริกำรจัดหำงำน B 

問題九：倘移工向新北市政府板橋就業中心登記轉換雇主，該連續14日

是否有符合第1順位及第2順位雇主登記承接，係以整個新北

市轄區登記雇主數，或僅就板橋就業中心所轄管區域內登記

有無同一工作類別雇主數作為計算基準，由誰認定? 

ค ำถำมที่ 9: หำกแรงงำนต่ำงชำติลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำงกับศูนย์บริกำรจัดหำงำนปั่น

เฉียวของเทศบำลนครนิวไทเป ในระยะเวลำ 14 วันนั้น มีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 และ

นำยจ้ำงล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำยหรือไม่ พจิำรณำจำกจ ำนวนนำยจ้ำงที่

ลงทะเบียนในเขตพ้ืนที่นครนิวไทเปทั้งหมด หรือเฉพำะนำยจ้ำงที่ลงทะเบียน

ภำยในเขตอ ำนำจของศูนย์บริกำรจัดหำงำนปั่นเฉียว หลักกำรค ำนวณจ ำนวน
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นำยจ้ำงว่ำเป็นประเภทงำนเดียวกันหรือไม่นั้น ใครเป็นผู้ก ำหนด? 

答：以移工所登記的公立就業服務機構所轄業管範圍，有無符合第1順

位及第2順位雇主登記承接作為計算基準。因涉及公立就業服務機

構業務執行，係由變更後之公立就業服務機構認定之。 

ค ำตอบ: หลักกำรค ำนวณขึ้นอยู่กับแรงงำนต่ำงท่ีลงทะเบียนเขตอ ำนำจของศูนย์บริกำรจัดหำงำนของ

รัฐ มีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 และนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำยหรือไม่ เนื่องจำก

เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรด ำเนนิงำนของศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐ จึงก ำหนดโดยศูนย์บริกำร

จัดหำงำนของรัฐที่เปลี่ยนแปลงหลังจำกนั้น 

問題十：新雇主可以跨區及跨業聘僱接續聘僱移工嗎? 

ค ำถำมที่ 10: นำยจ้ำงใหม่สำมำรถรับโอนย้ำยแรงงำนต่ำงชำติระหว่ำงสัญญำข้ำมเขตพื้นที่และข้ำม

อุตสำหกรรมได้หรือไม่? 

答：依本部110年8月30日令釋「其他中央主管機關指定之條件」，雇主

至外國人預定工作場所以外之公立就業服務機構申請登記(即跨區

登記承接)，且跨業承接者，公立就業服務機構辦理外國人轉換作

業時，不得將跨區登記承接之雇主選定為新雇主人選。但移工遭人

身傷害或經本部專案同意跨業轉換案件，不在此限。 

ค ำตอบ: ตำมหนังสือของกระทรวงแรงงำน ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 “เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ก ำหนดโดย

หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจส่วนกลำง” นำยจ้ำงท่ียื่นลงทะเบียนกับศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐที่

นอกเหนือจำกสถำนที่ท ำงำนที่ชำวต่ำงชำติระบุไว้ (เช่น กำรลงทะเบียนรับโอนย้ำยข้ำมเขต

พื้นที่) และผู้ท่ีรับโอนย้ำยข้ำมอุตสำหกรรม เมื่อศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐด ำเนินกำรโอนย้ำย

งำนให้ชำวต่ำงชำติ ไม่สำมำรถเลือกนำยจ้ำงท่ีลงทะเบียนรับโอนย้ำยข้ำมเขตพื้นที่ให้เป็น

นำยจ้ำงใหม่ได้ แต่กรณีที่แรงงำนต่ำงชำติได้รับบำดเจ็บหรือกำรได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจำก

กระทรวงแรงงำน ไม่ตกอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดนี้ 

問題十一:移工辦理轉換作業，符合本部(改制為行政院勞工委員會)98年

1月22日勞職許字第0980504588號函釋規定，可再延長轉換雇

主1次(60日)，再延長60日轉換期間是否仍適用連續14日規定



10 
 

期間之規定。 

ค ำถำมที่ 11: แรงงำนต่ำงชำติด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง สอดคล้องกับหนังสือตีควำมกระทรวง

แรงงำน (ปรับโครงสร้ำงเป็นคณะกรรมกำรแรงงำน สภำบริหำร) ฉบับท่ี 0980504588 

ลงวันที่ 22 มกรำคม 2552 สำมำรถขยำยระยะเวลำโอนย้ำยนำยจ้ำงได้อีก 1 ครั้ง (60 

วัน) กำรขยำยระยะเวลำโอนย้ำยนำยจ้ำงได้อีก 60 วัน จะยังคงมีผลบังคับใช้กับ

กฎเกณฑ์ระยะเวลำ 14 วันติดต่อหรือไม่ 

答：是。移工經本部許可辦理轉換雇主或工作，倘因有特殊情事無法於

60日完成轉換雇主，符合本部98年1月22日函釋規定再延長轉換規

定者，於再延長60日轉換期間，仍需符合連續14日無符合第1順位

或第2順位雇主登記承接，始能由其他工作類別雇主承接規定。移

工如經本部同意再延長轉換期間，其連續14日之採認，係將原轉換

期間及再延長轉換期間內，無符合第1順位或第2順位雇主登記承接

之日數合併計算。 

ค ำตอบ: ใช่ แรงงำนต่ำงชำติที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงแรงงำนให้โอนย้ำยนำยจ้ำงหรือโอนย้ำยงำน 

หำกไม่สำมำรถโอนย้ำยนำยจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน อันเนื่องมำจำกพฤติกำรณ์พิเศษ 

และเป็นผู้ที่สอดคล้องกับหนังสือตีควำมกระทรวงแรงงำน ลงวันที่ 22 มกรำคม 2552 ที่ให้

ขยำยระเวลำ กำรขยำยระยะเวลำโอนย้ำยนำยจ้ำงออกไปอีก 60 วัน ยังจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำม

กฎกำรนับระยะเวลำ 14 วันติดต่อกัน เมื่อไม่มีนำยจ้ำงล ำดับท่ี 1 หรือนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 

ลงทะเบียนรับโอนย้ำย จึงจะเริ่มใช้กฎระเบียบกำรรับโอนย้ำยโดยนำยจ้ำงงำนประเภทอ่ืนได้ 

หำกแรงงำนต่ำงชำติได้รับอนุมัติจำกกระทรวงแรงงำนให้ขยำยระยะเวลำกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง

ได้อีกครั้ง กำรนับระยะเวลำดังกล่ำว 14 วันติดต่อกัน ให้ค ำนวณโดยกำรน ำระยะเวลำกำร

โอนย้ำยนำยจ้ำงเดิมและระยะเวลำกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงที่ขยำยออกไป รวมเข้ำกับจ ำนวนวันที่

ไม่มีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 หรือนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำย 

問題十二：倘移工於有效轉換期間內，皆有符合第1順位或第2順位雇主

登記承接，惟都未媒合成功，移工於轉換期間屆滿且無再延

長轉換理由，是否應該返國。 

ค ำถำมที่ 12: ภำยในระยะเวลำที่สำมำรถโอนย้ำยนำยจ้ำงได้ หำกแรงงำนต่ำงชำติมีนำยจ้ำงล ำดับที่ 1 
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หรือนำยจ้ำงล ำดับที่ 2 ลงทะเบียนรับโอนย้ำย แต่กำรจับคู่ไม่ส ำเร็จ เมื่อแรงงำนต่ำงชำติครบ

ก ำหนดสัญญำ และไม่มีเหตุผลที่จะสำมำรถขยำยระยะเวลำโอนย้ำยนำยจ้ำงต่อไปได้อีก จะต้อง

เดินทำงกลับประเทศหรือไม่ 

答：是。移工倘逾轉換作業期間未完成轉換雇主，且未有再延長轉換情

事或無正當理由未出席協調會議，應依轉換準則第11條第3項規定

辦理返國作業。 

ค ำตอบ: ใช่ หำกแรงงำนต่ำงชำติไม่สำมำรถด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 

และไม่มีเหตุที่จะสำมำรถขยำยระยะเวลำโอนย้ำยนำยจ้ำงหรือไม่เข้ำร่วมกำรประชุม

ประสำนงำนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องด ำเนินกำรเดินทำงกลับประเทศตำมกฎระเบียบ

กำรโอนย้ำยนำยจ้ำง มำตรำ 11 วรรค 3 

問題十三：110年8月29日轉換準則修正實施前，移工業經本部核准轉換

雇主，已至公立就業服務機構辦理轉出登記，或已辦理轉

換作業中案件，是否適用新修正規定? 

ค ำถำมที่ 13: ก่อนกำรบังคับใช้กฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงฉบับแก้ไข วันที่ 29 สิงหำคม 2564 

แรงงำนต่ำงชำติที่กระทรวงแรงงำนอนุมัติกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงและได้ลงทะเบียน

โอนย้ำยนำยจ้ำงกับศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐ หรือได้ด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง

แล้ว อยู่ในบังคับใช้ของกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงฉบับใหม่หรือไม่? 

答： 

(一) 依中央法規標準法第18條規定略以，各機關受理人民聲請許可案件

適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終

結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。移工於110年8月28

日(含)前未與雇主完成接續聘僱者，屬於轉換程序進行案件(如轉出

申請中、經本部核准轉出尚未辦理轉換登記、或刻正辦理轉換作業

中)，均屬程序事項，依中央法規標準法第18條規定，均應適用110

年8月29日修正後規定。 

(二) 至於移工於110年8月28日(含)前與雇主完成接續聘僱之認定，係以

公立就業服務機構開具接續聘僱日，或三(雙)方合意接續聘僱日為
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依據。 

ค ำตอบ: 

(1) ตำมกฎหมำยมำตรฐำนกฎระเบียบส่วนกลำง มำตรำ 18 เมื่อแต่ละหน่วยงำนรับค ำร้องของ

ประชำชนในกำรยื่นขออนุญำตตำมกฎระเบียบที่บังคับใช้ นอกเหนือจำกกฎระเบียบท่ีมีลักษณะต้อง

ประพฤติปฏิบัติตำมแล้ว ก่อนสิ้นสุดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังเช่นว่ำนี้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบในกำรให้อนุญำต จะต้องบังคับใช้ตำมกฎระเบียบใหม่ ดังนั้น แรงงำนต่ำงชำติที่ยังไม่ได้

โอนย้ำยนำยจ้ำงระหว่ำงสัญญำให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 28 สิงหำคม 2564 (รวมวันที ่28) อยู่ภำยใต้

ขัน้ตอนด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง (เช่น อยู่ระหว่ำงยื่นขอโอนย้ำยนำยจ้ำง, ได้รับอนุมัติจำกกระทรวง

แรงงำนให้โอนย้ำยนำยจ้ำงแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรลงทะเบียนโอนย้ำยนำยจ้ำง หรือก ำลังอยู่

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง) ล้วนเป็นเรื่องท่ีอยู่ในกระบวนกำรขั้นตอน ซึ่งอยูภ่ำยใต้บังคับ

ใช้ของกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงฉบับแก้ไข วันที่ 29 สิงหำคม 2564 ตำมกฎหมำยมำตรฐำน

กฎระเบียบส่วนกลำง มำตรำ 18 

(2) ส ำหรับกำรยืนยันว่ำแรงงำนต่ำงชำติได้ด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 

สิงหำคม 2564 (รวมวันที่ 28) ขึ้นอยู่กับหลักฐำนของศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐที่ออกให้โดยลง

วันที่ท่ีโอนย้ำยนำยจ้ำง หรือวันที่คู่กรณีทั้งสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) ตกลงโอนย้ำยนำยจ้ำง 

問題十四：移工辦理轉換作業期間，公立就業服務機構還可以提供哪些

服務? 

ค ำถำมที่ 14: ระยะเวลำที่แรงงำนต่ำงชำติด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐยัง

สำมำรถให้บริกำรอะไรอีกบ้ำง? 

答：移工於轉換雇主或工作期間，倘有通譯服務需求，除可透過仲介協

助外，公立就業服務機構亦可撥打1955專線採三方通譯或透過地方

政府移工諮詢服務中心協助。 

ค ำตอบ: ช่วงเวลำที่แรงงำนต่ำงชำติโอนย้ำยนำยจ้ำงหรือโอนย้ำยงำน หำกมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้

บริกำรล่ำม นอกเหนือจำกควำมช่วยเหลือผ่ำนบริษัทจัดหำงำนแล้ว ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของ

รัฐยังสำมำรถโทรติดต่อสำยด่วนคุ้มครองแรงงำน 1955 เพื่อใช้บริกำรล่ำมแปลสำมฝ่ำย หรือให้

ควำมช่วยเหลือผ่ำนศูนย์บริกำรให้ค ำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติของเทศบำลท้องถิ่น 

問題十五：移工與雇主辦理雙(三)方合意承接不同工作類別，雇主及仲
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介有無罰責? 

ค ำถำมท่ี 15: แรงงำนต่ำงชำติและนำยจ้ำงท ำควำมตกลงสองฝ่ำย (หรือสำมฝ่ำย) รับโอนย้ำยนำยจ้ำง

งำนต่ำงประเภท นำยจ้ำงและบริษัทจัดหำงำนต้องรับบทลงโทษใดๆ หรือไม่? 

答：自110年8月29日當日起，倘雇主以雙（三）方合意方式承接不同工

作類別移工，違反者除不予核發接續聘僱許可外，雇主以違反就業

服務法(下稱本法)第57條第1款規定，應處新臺幣(下同)15萬元至75

萬元罰鍰；仲介公司則違反本法第40條第1項第15款規定，亦應處6

萬元至30萬元罰鍰。 

ค ำตอบ: ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป หำกนำยจ้ำงท ำควำมตกลงสองฝ่ำย (หรือสำมฝ่ำย) 

รับโอนย้ำยนำยจ้ำงงำนต่ำงประเภท นอกจำกผู้ฝ่ำฝืนจะไม่ได้รับใบอนุญำตโอนย้ำยนำยจ้ำง 

นำยจ้ำงยังฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรจ้ำงงำน  มำตรำ 57 วรรค 1 มีโทษปรับตั้งแต่ 150,000-

750,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนบริษัทจัดหำงำนฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรจ้ำงงำน มำตรำ 40 วรรค 1 

อนุมำตรำ 15 มีโทษปรับตั้งแต่ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน 

問題十六：新雇主與移工未經公立就業服務機構召開協調會議辦理接續

聘僱作業，由新雇主、原雇主及移工逕行簽署三（雙）方

合意接續聘僱文件，並向本部申請接續聘僱移工從事與原

許可工作類別不同工作之許可，是否准予核發？若不同意

核發，新雇主是否以未經許可聘僱移工，衡酌違反就業服

務法第57條第1款規定，移請地方政府裁處？ 

ค ำถำมที่ 16: นำยจ้ำงใหม่และแรงงำนต่ำงชำติที่ด ำเนินกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงโดยไม่ได้ประชุม

ประสำนงำนที่จัดขึ้นโดยศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐ นำยจ้ำงใหม่ นำยจ้ำงเดิม และแรงงำน

ต่ำงชำติได้ลงนำมเอกสำรควำมตกลงสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) ที่จะโอนย้ำยนำยจ้ำง และยื่นต่อ

กระทรวงแรงงำนในกำรโอนย้ำยแรงงำนต่ำงชำติเพื่อออกใบอนุญำตท ำงำนในประเภทงำนที่ต่ำง

จำกประเภทงำนเดิม จะได้รับอนุมัติหรือไม่? หำกไม่ได้รับอนุมัติ เท่ำกับว่ำนำยจ้ำงใหม่จ้ำง

แรงงำนต่ำงชำติโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่ ถือว่ำฝ่ำฝืนมำตรำ 57 อนุมำตรำ 1 ของกฎหมำย

กำรจ้ำงงำน และจะถูกด ำเนินกำรลงโทษโดยเทศบำลท้องถิ่นด้วยหรือไม่ 

答：依本部110年8月27日修正發布轉換準則第7條規定，110年8月29日

(含)起，新雇主與移工如以三（雙）方合意方式，接續聘僱移工從
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事與原許可工作類別不同工作，並向本部申請接續聘僱許可，本部

將自始不予核發新雇主聘僱許可，另就新雇主違反就業服務法第57

條第1款規定，移請地方政府裁處。 

ค ำตอบ: ตำมกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง ฉบับแก้ไข วันที่ 27 สิงหำคม 2564 มำตรำ 7 ตั้งแต่

วันที่ 29 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป (รวมวันที่ 29) หำกนำยจ้ำงใหม่และแรงงำนต่ำงชำติท ำ

ควำมตกลงสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) เพื่อโอนย้ำยแรงงำนต่ำงชำติไปท ำงำนประเภทอ่ืนที่ต่ำง

จำกประเภทงำนเดิม และยื่นขออนุญำตต่อกระทรวงแรงงำนในกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง กระทรวง

แรงงำนจะไม่ออกใบอนุญำตกำรจ้ำงงำนให้นำยจ้ำงใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจำกนี้ นำยจ้ำงใหม่ยังฝ่ำ

ฝืนมำตรำ 57 อนุมำตรำ 1 ของกฎหมำยกำรจ้ำงงำน และจะถูกด ำเนินกำรลงโทษโดยเทศบำล

ท้องถิ่นด้วย 

問題十七：110年8月28日(含）前，新雇主已與移工簽署合意接續聘僱

並依規定期限向本部申請與移工原許可工作類別不同工作

之三(雙)方接續聘僱許可，是否核發許可？ 

ค ำถำมที่ 17: ก่อนวันที่ 28 สิงหำคม 2564 (รวมวันที่ 28) นำยจ้ำงใหม่ได้ลงนำมในควำมตกลงกับ

แรงงำนต่ำงชำติเพื่อโอนย้ำยนำยจ้ำง และย่ืนค ำขอต่อกระทรวงแรงงำนภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดเพื่อขอใบอนุญำตโอนย้ำยนำยจ้ำงสำมฝ่ำย (สองฝ่ำย) ไปท ำงำนประเภทอ่ืนที่ต่ำงจำก

ประเภทงำนเดิม จะอนุมัติใบอนุญำตหรือไม่? 

答：若新雇主與移工於本部110年8月27日修正發布轉換準則第7條規定

生效日前(即110年8月28日(含）之前)，已合意接續從事同業別或不

同工作類別，向本部申請或未申請三(雙)方合意接續聘僱許可，如

新雇主與移工符合資格及應備文件齊備，本部將依修正前轉換準則

規定進行審核。 

ค ำตอบ: หำกนำยจ้ำงใหม่และแรงงำนต่ำงชำติตกลงที่จะโอนย้ำยนำยจ้ำงไปท ำงำนประเภทเดียวกัน

หรือประเภทอ่ืนที่ต่ำงจำกประเภทงำนเดิมก่อนวันที่ 27 สิงหำคม 2564 ที่กฎระเบียบกำร

โอนย้ำยนำยจ้ำง ฉบับแก้ไข มำตรำ 7 จะมีผลบังคับใช้ (คือก่อนวันที่ 28 สิงหำคม 110 (รวม

วันที่ 28)) และย่ืนขอหรือยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญำตโอนย้ำยนำยจ้ำงตำมควำมตกลงสำมฝ่ำย 

(หรือสองฝ่ำย) ต่อกระทรวงแรงงำน หำกนำยจ้ำงใหม่และแรงงำนต่ำงชำติมีคุณสมบัติ

สอดคล้องและย่ืนเอกสำรที่จ ำเป็นครบถ้วน กระทรวงแรงงำนจะด ำเนินกำรพิจำรณำตำม
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กฎระเบียบกำรโอนย้ำยก่อนฉบับแก้ไข 

問題十八：依本部110年8月27日修正發布轉換準則第7條規定，自110年

8月29日(含）起，新雇主得以何種方式申請接續聘僱與移工

原從事同一工作別之許可？ 

ค ำถำมที่ 18: กระทรวงแรงงำนประกำศกฎระเบียบกำรโอนย้ำยนำยจ้ำง ฉบับแก้ไข วันที่ 27 สิงหำคม 

2564 มำตรำ 7 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหำคม 2564 (รวมวันที่ 29) เป็นต้นไป นำยจ้ำง

ใหม่มีวิธีกำรยื่นขออนุญำตโอนย้ำยนำยจ้ำงแก่แรงงำนต่ำงชำติที่ท ำงำนประเภทเดิม

ได้อย่ำงไร? 

答：新雇主倘持與外國人原從事同一工作類別之招募許可函或符合中央

主管機關規定聘僱外國人資格函，可逕與原雇主、移工簽署三

（雙）方合意接續聘僱證明文件，直接向本部申請接續聘僱許可，

亦可至公立就業服務機構，以每週公開協調會議方式，並經開立接

續聘僱證明書，並向本部申請辦理接續聘僱外國人許可。 

ค ำตอบ: หำกนำยจ้ำงรำยใหม่ถือใบอนุญำตรับสมัครคนหำงำนประเภทเดียวกับชำวต่ำงชำติที่ท ำงำน

ประเภทเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจส่วนกลำงใน

กำรว่ำจ้ำงชำวต่ำงชำติ สำมำรถลงนำมในเอกสำรหลักฐำนกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงระหว่ำงสัญญำ

โดยควำมตกลงสำมฝ่ำย (หรือสองฝ่ำย) กับนำยจ้ำงเดิมและแรงงำนต่ำงชำติ และย่ืนต่อ

กระทรวงแรงงำนโดยตรงเพื่อขอใบอนุญำตโอนย้ำยนำยจ้ำงระหว่ำงสัญญำ หรือไปที่

ศูนย์บริกำรจัดหำงำนของรัฐ โดยใช้วิธีจัดประชุมประสำนงำนแบบเปิดสำธำรณะทุกสัปดำห์ 

และหลังจำกออกหนังสือรับรองกำรโอนย้ำยนำยจ้ำงแล้ว ให้ยื่นต่อกระทรวงแรงงำนเพื่อ

ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตโอนย้ำยนำยจ้ำงส ำหรับชำวต่ำงชำติ 


