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เอกสารฉบับพิเศษ 
จัดทําขึ้นมาเพื่อประกอบการเขาใจ 

การจดทะเบียนแรงงานขามชาติ ป 52 (ฉบับอยางงาย)1 
 
 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบแนวทางการดําเนินการจด

ทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่อยูนอกระบบผอนผัน จึงทําให

กระทรวงแรงงานอนุญาตใหมีการเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหมอีกครั้งหนึ่ง ใน 6 สาขาอาชีพ คือ 

อาชีพประมง ตอเนื่องจากประมง เกษตรกรรม-ปศุสัตว กอสราง การทํางานตามบาน และกิจการอื่น ๆ เพื่อให

เปนการงายสําหรับแรงงานขามชาติ รวมถึงนายจาง/ผูประกอบการ ที่มีความประสงคจะพาแรงงานขามชาติ

ไปจดทะเบียน (ใหม) ทางฝายวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย จึงไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา 

สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

เอกสารฉบับนี้ประกอบไปดวย 5 เร่ือง คือ 
(1) คําแนะนําเบื้องตนกอนใชเอกสารฉบับนี้ 
(2) ขอมูลสําหรับนายจาง 
(3) ขอมูลสําหรับแรงงานขามชาติ 
(4) ขอสังเกตสําหรับการจดทะเบียนแรงงานขามชาติครั้งนี้ 
(5) ขอควรรูสําหรับนายจางและตัวแรงงานขามชาติ 

 
คําแนะนําเบื้องตนกอนใชเอกสารฉบับนี้ 

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทําข้ึนสําหรับ 
(1) นายจางที่จางแรงงานขามชาติ หรือที่เรียกกันติดปากวา “แรงงานตางดาว” ไมถูก

กฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา และตนเองมีโควตาแลว2  
คําวา ไมถูกกฎหมาย ในที่นี้ หมายถึง แรงงานจากพมา ลาว กัมพูชา ที่ไมเคยไปรายงานตัวหรือขึ้น

ทะเบียนขออนุญาตทํางานมากอน / หรือพวกที่เคยขึ้นทะเบียนมาแลว แตไมไปตอใบอนุญาตทํางานในป

ตอๆมา แรงงานจากประเทศอื่นๆ ที่หลบหนีอยู เชน จีน เวียดนาม เกาหลี  รัฐบาลไทยยังไมอนุญาต 

(2) นายจางที่อยากจะจางแรงงานขามชาติ หรือจางอยูแลว แตตนเองยังไมมีโควตา (แบบแจง

ความตองการจางคนตางดาว) หรืออยากจะมีโควตาเพิ่ม 

(3) สําหรับนายจางที่พาแรงงานไปตอบัตรทุกปอยูแลว  ไมวาจะเปนกลุม 28 กุมภาพันธ , กลุม 

30 มิถุนายน หรือกลุม 31 มีนาคม ที่จางงานเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทานทําถูกตองตาม

กฎหมายไทยแลว ไมจําเปนตองพาแรงงานไปขึ้นทะเบียนครั้งนี้ซ้ําอีก 

                                                 
1 เรียบเรียงโดย นางสาวบุษยรัตน กาญจนดิษฐ เจาหนาท่ีวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย เมื่อ 23 มิถุนายน 
2552 (ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง โดย อดิศร เกิดมงคล และ พรสุข เกิดสวาง) 
2 โควตา หมายถึง ใบอนุญาตที่สํานักจัดหางานจังหวัดออกใหนายจาง สําหรับใชในการจางคนตางดาว 
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(4) อาจจะมีกลุมคนบางประเภท เชน กลุมชนกลุมนอยหรือกลุมชาวเขาที่ถือบัตรสีตางๆ หรอื

กลุมผูลี้ภัยบางกลุม อยากจะขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติในครั้งนี้ดวย ทางผูจัดทําเอกสารขอใหทาน

ไตรตรองดีๆ  เพราะทานจะตองถูกสงประวัติกลับไปพิสูจนสัญชาติที่ประเทศตนทาง คือ พมา ลาว กัมพูชา 

เราเสนอวาใหทานรอไปกอน เพราะทานจะสามารถใชการจัดการในระบบที่เรียกวา “ยุทธศาสตรการ

จัดการปญหาสถานะบุคคลและสิทธิ” (บัตรเลข 0) ไดในเวลาตอมา (แตไมแนใจวาเมื่อใด) ซึ่งจะเหมาะสม

กับทานมากกวาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว เพราะในอดีตเคยมีเหตุการณแลววา กลุมบัตรสีเมื่อไป

ขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ตอมารัฐบาลไทยเปดจดทะเบียนบัตรเลข 0 ทานจะไมสามารถไปใชระบบบัตร

เลข 0 ได เพราะรัฐบาลถือวา ทานคือ แรงงานตางดาว ไปแลว ซึ่งจะมีปญหาในการจัดการ ในการพิสูจน

สถานะของทานที่ยุงยากตามมาภายหลัง 

 
ขอมูลสําหรับนายจาง 
 ข้ันตอนที่ 1:  

ทานโปรดตรวจสอบวา ในฐานะที่ทานเปนนายจาง ทานมีโควตาเพื่อจางคนตางดาวหรือยัง โดยดูวา

ทานมีหนังสือแจงผลอนุญาตใหจางคนตางดาว (หนังสือโควตา) ที่สํานักจัดหางานจังหวัด ออกใหทาน 

หรือไม 
 ข้ันตอนที่ 2:  
 (2.1) ถาทานมีหนังสือแจงผลอนุญาตใหจางคนตางดาว (หนังสือโควตา)  ใหถามตนเองตอวา ทาน

ตองการจะ เพิ่ม หรือ ลด โควตาการจางแรงงาน หรือไม  ถาตองการ ทานจะตองยื่นคําขอโควตาเพิ่ม โดยให

นําหนังสือแจงผลอนุญาตใหจางคนตางดาว (หนังสือโควตาเดิม)  มาขอรับใบโควตาใบใหม และแจงวาทาน

ตองการ เพิ่ม หรือ ลด โควตาการจางแรงงาน พรอมท้ังนําหลักฐานที่ระบุไวดานลางไปยื่นดวย 

 (2.2) ถาทานไมมีหนังสือแจงผลอนุญาตใหจางคนตางดาว (หนังสือโควตา) ทานจะตองไปยื่นแบบ

รับแจงความตองการจางคนตางดาว(โควตา) ที่สํานักจัดหางานจังหวัดโดยดวน อยางนอยกอนที่จะมีการเปด

ขึ้นทะเบียนใหมรอบลาสุด ซึ่งจะเริ่มตนในวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2552  
กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา ตองเตรียมเอกสารดังนี้ 

         (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจาง หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางานกรณีนายจางไมใชคน

ไทย 

         (2) สําเนาทะเบียนบาน (กรณีจางแรงงานประเภทผูรับใชในบาน ตองนําทะเบียนบานฉบับจริงมา

แสดงจํานวนสมาชิกในบานดวย เพราะสมาชิกในบาน 4 ทาน จะจางแรงงานขามชาติได 1 คน เทานั้น ยกเวน

บานทานมีเดก็หรือคนชรา จะสามารถจางไดเพิ่มขึ้น) 

         (3) หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว เชน เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ 

ทะเบียนพาณิชย สัญญาเชาโฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เปนตน 
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         (4) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน 

         (5) หากมอบอํานาจใหผูอื่นมาทําแทนตองมีใบมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท 
กรณีนายจางเปนนิติบุคคล  

         (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

         (2) หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว เชน เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ 

ทะเบียนพาณิชย สัญญาเชา โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เปนตน 

         (3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน 

         (4) สําเนาใบภาษี (ภพ.01)และสําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)หรือเลขทะเบียนผูเสียภาษีนิติ

บุคคล 

         (5) หากมอบอํานาจใหผูอื่นทําการแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 10 บาท 

 

หลังจากนั้นใหทานไปแจงความตองการจางแรงงานที่ สํานักจัดหางานจังหวัดของแตละจังหวัด หรือ

ในกรุงเทพฯ ใหไปที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 โดยนําเอกสารดังกลาวขางตนไปดวย  

ตอมาสํานักงานจัดหางานจะใหทานกรอกเอกสารที่เรียกวา แบบแจงความตองการจางแรงงานตาง

ดาว พอทานกรอกเสร็จแลว ก็ยื่นเอกสารที่ทานเตรียมมาใหเจาหนาที่ หลังจากนั้นไมเกิน 1 อาทิตย เจาหนาที่

จะแจงผลการขอโควตาใหทานทราบ 

อยางไรก็ตามถาหากทานไมสามารถมายื่นเอกสารไดดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่น

มาดําเนินการแทนได 
อีกประการหนึ่งที่ทานควรตองทราบ คือ ระหวางนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สํานักงาน

จัดหางานแตละจังหวัดจะตองรับตออายุแรงงานขามชาติกลุมที่จะหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
นี้ดวยเชนกัน ทําใหเจาหนาที่ตองทํางานยุงหลายประการ ขอใหทานใจเย็นๆ และเขาใจเจาหนาที่ 
ถาเจาหนาที่บอกวา “ยังไมมีเวลา ยังไมตอให รอไปกอน วันหลังคอยมา” ทานคอยๆ เจรจา พูดคุย 
กับเจาหนาที่ เพราะจริงๆแลวเจาหนาที่จะตองดําเนินการใหทาน แตเขาหรือเธออาจจะเหนื่อยกับ
การทํางานมากแลว ทานอาจจะถามเจาหนาที่วา “สะดวกวันไหน” ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ดี 
 
ขอมูลสําหรับแรงงานขามชาต ิ
 ข้ันตอนที่ 1:  

นายจาง หรือผูไดรับมอบหมาย จะตองพาแรงงานขามชาติไปยื่นคํารองขอจดทะเบียนประวัติ (ขอ 

ทร. 38/1) เพื่อออกเลขประจําตัว 13 หลัก (เสียคาทําบัตร 60 บาท) และคาใชจายในคัดสําเนาเอกสาร ทร. 

38/1ใหม (เสียคาคัดเอกสาร 20 บาท) ในกรณีที่มีทร. 38/1 อยูแลวใหแจงกับทางเจาหนาที่ และนําเอกสาร

เดิมมาประกอบดวย (ถามี) ณ สํานักทะเบียนเขต อําเภอ/เทศบาล ฯลฯ ที่ทานทํางานอยู ภายในวันที่ 1-30 
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กรกฎาคม 2552 นี้ โดยตองนําเอกสารเหลานี้ไปดวย คือ รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป กับ สําเนาบัตรประชาชน

ของนายจาง เสียคาใชจายทั้งผูที่ไมมี หรือผูมี ทร. 38/1อยูแลว 80 บาท  

ทานจะถูกพิมพลายนิ้วมือ ถายรูป เพื่อเปนหลักฐานสําหรับการขออนุญาตทํางานกับกรมการจัดหา

งาน  

สําหรับแรงงานที่ทํางานในอาชีพประมงทะเล ซึ่งทานจะไมสามารถมาดําเนินการไดทันเวลาที่

กําหนดไว ใหนายจางนํารูปถายของทานมายื่นคํารองแทนก็ได และเมื่อทานขึ้นฝงแลว นายจางตองพาทาน

มาดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ แตตองภายในวันที่ 30 กันยายน 52 เทานั้น 
 ข้ันตอนที่ 2:  

ทานจะตองไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยสามารถตรวจวันไหนก็ได แตตองกอนวันที่ 30 

กรกฎาคม 2552 ซึ่งเปนวันสุดทายในการขอใบอนุญาตทํางาน 

ในตางจังหวัด ทานไปตรวจไดที่รพ.รัฐ ที่กําหนดไวในแตละจังหวัด 

สวนในกรุงเทพฯ ตรวจที่ โรงพยาบาลราชวิถี, เลิศสิน, นพรัตนราชธานี, โรงพยาบากกลาง, ตากสิน, 

เจริญกรุงประชาราช, วชิรพยาบาล, บางกอก 9 อินเตอรเนชันแนล เทานั้น ควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกลหรือ

สะดวกสําหรับแรงงานที่สุด  

ทานตองเสียเงินคาตรวจสุขภาพ 600 บาท และคาประกันสุขภาพ 1,300 บาท รวม 1,900 บาท 
 ข้ันตอนที่ 3:  

ทานตองไปขอใบอนุญาตทํางานที่สํานักงานจัดหางานแตละจังหวัด หรือ แตละสํานักงานเขต  

โดยทานและนายจาง หรือผูที่นายจางมอบหมาย จะตองไปยื่นคํารองขอจดทะเบียนแรงงานตางดาว 

โดยรัฐบาลอนุญาตใหทานสามารถประกอบอาชีพได 6 สาขาอาชีพ คือ (1) อาชีพประมง (2) ตอเนื่องจาก

ประมง (3) เกษตรกรรม-ปศุสัตว (4) กอสราง (5) การทํางานตามบาน และ (6) กิจการอื่น ๆ ซึง่หมายถงึอาชพี

เหลานี้เทานั้น คือ 

1. กิจการตอเนื่องจากการเกษตร เชน การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การรับซื้อพืชไร พืชสวน 

ลานมัน ลานตากขาว โรงสีขาว นาเกลือ ฯลฯ 

2. กิจการตอเนื่องปศุสัตว เชน โรงฆาสัตว ชําแหละเนื้อสัตว ฯลฯ 

3. กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเกา คัดแยกขยะ คัดแยกของเกา 

4. กิจการทําเหมืองแรและเหมืองหิน เชน โรงโมหิน โรงแตงหิน บอดิน บอทราย ฯลฯ  

5. กิจการผลิต  จําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับโลหะ  เชน  โรงกลึง  โรงหลอ โรงชุบ เชื่อมโลหะ หลอม 

รีด ขัดโลหะ ฯลฯ 

6. กิจการผลิตจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

7. กิจการผลิต จําหนายผลิตภัณฑจากดิน เชน การทําอิฐ การผลิตเครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ 

และเซรามิค ฯลฯ 
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8. กิจการผลิต จําหนายวัสดุกอสราง 

9. กิจการแปรรูปหิน 

10.  กิจการผลิต จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย ส่ิงทอ เครื่องประดับ ชิ้นสวนรองเทา 

11. กิจการผลิต จําหนายผลิตภัณฑพลาสติก เคมีภัณฑ ผลิตปุย ของเลนเด็ก 

12. กิจการผลิต จําหนายผลิตภัณฑกระดาษ 

13. กิจการผลิต จําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา แบตเตอรี่ และยานยนต 

14. กิจการขนถายสินคาทางบก ทางน้ํา คลังสินคา 

15. กิจการคาสง คาปลีก แผงลอยในตลาดและรานคาทั่วไป 

16. กิจการอูซอมรถ ลาง อัดฉีด 

17. กิจการปมน้ํามัน แกส เชื้อเพลิง  

18. กิจการสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล 

19. กิจการการใหบริการตางๆ เชน การซักอบรีด การบริการที่พัก ฯลฯ) 

 ทานจะตองนําเอกสารเหลานี้ไปดวย คือ  

(1) ใบ ทร. 38/1 

(2) ใบรับรองแพทยหรือใบเสร็จรับเงินคาตรวจสุขภาพ   

(3) สําเนาขอโควตาของนายจาง  
(4) บัตรประชาชนหรือ passport ของนายจาง 

(5) ถาทานใหคนอื่นทําแทนตองมีใบมอบอํานาจ และเสียคาอากรแสตมป 10 บาท 

และทานตองเสียคาใชจาย 1,800 บาท สําหรับการขออนุญาตทํางาน 1 ป 900 บาท สําหรับในกรณี

ที่ขออนุญาตทํางาน 6 เดือน และ 450 บาทสําหรับในกรณีที่ขออนุญาตทํางาน 3 เดือน และเสียคายื่นคําขอ

อนุญาตทํางาน 100 บาท 
ข้ันตอนที่ 4:  
เมื่อทานทํางานครบ 1 ป ทานจะตองเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติกับประเทศตนทาง คือ พมา 

ลาว กัมพูชา วาทานเปนผูมีสัญชาติดังกลาวจริงหรือไม เพื่อดําเนินการปรับเปล่ียนทานใหถูกกฎหมายตอไป  

 

บัตรที่ทานจะไดรับในการจดทะเบียนครั้งนี้ จะแตกตางจากบัตรรุนกอน ๆ คือ ดานหนาบัตรเปนสี

ชมพู  จะระบุชื่อ นามสกุล (ถามี) วันเดือนปเกิด สัญชาติ เลขประจําตัว 13 หลัก รูปถาย ที่อยู วันออกบัตร วัน

หมดอายุ ลายมือชื่อผูออกบัตร สวนดานหลังเปนใบอนุญาตทํางานของกรมการจัดหางาน ที่สีบัตรจะแตกตาง

กันออกไป กลาวคือ สีฟา กิจการประมง สีสม ตอเนื่องประมง สีเขียว เกษตรและปศุสัตว สีเหลือง กอสราง  

สีเทา ผูรับใชในบาน สีน้ําตาล กิจการอื่นๆ  
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ขอสังเกตสําหรับการจดทะเบียนแรงงานขามชาติครั้งนี้ 
 ขอสังเกตที่ 1 

แรงงานขามชาติหามเปลี่ยนนายจางขามกิจการจางงาน  
การหามเปลี่ยนนายจางขามกิจการจางงาน หรือเปล่ียนไดเฉพาะในกิจการเดียวกัน เปนการผลักให

แรงงานขามชาติตองตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิจากนายจางมากขึ้น เนื่องจากผูถูกละเมิดสิทธิ

จะไมสามารถเปลี่ยนประเภทของงานได เมื่อเปนเชนนี้ แรงงานจะเลือกใชวิธีการหลบหนีกลับไปสูการเปน

แรงงานผิดกฎหมายเหมือนเดิม และไมสามารถมาตอใบอนุญาตทํางานไดในปตอไป ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ

จัดการแรงงานขามชาติในระยะยาว 
 ขอสังเกตที่ 2 

กระบวนการพิสูจนสัญชาติแรงงานจากประเทศพมา 
แรงงานขามชาติที่เขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศพมา ยังมีขอ

กังวลใจในแงของความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยภายในประเทศพมาที่ยังมีความขัดแยงทางการเมือง

และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูมาก  
 ขอสังเกตที่ 3 

ไมมีการเปดจดทะเบียนในกลุมผูติดตามแรงงานขามชาติ 
การยายถิ่นของแรงงานขามชาติจากพมาจะมีลักษณะเฉพาะ คือ มีครอบครัวผูติดตามเดินทางมา

ดวย เชน สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่นอง แตการจดทะเบียนครั้งนี้ยังมองขามสถานะทางกฎหมายของผูติดตาม

เหลานี้ ไมอนุญาตใหผูติดตามมาจดทะเบียนได จึงทําใหคนกลุมดังกลาวไมสามารถเขาถึงการบริการดาน

ตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ การศึกษาของเด็ก หรือการจัดระเบียบสถานะของเด็กเกิดใหม เปนตน  

 
ขอควรรูสําหรับนายจางและตัวแรงงานขามชาติ 

แรงงานขามชาติจะถูกยกเลิกการใหอยูอาศัยชั่วคราวในประเทศไทย หากทําผิดดังนี้ 
(1) เปนโรคตองหามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด หรือเปนผูที่สุขภาพไมสมบูรณ

แข็งแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน โดยอยูในดุลยพินิจของแพทย 

(2) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล เวนแตความผิดซึ่งไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

(3) ออกจากเขตพื้นที่จังหวัดโดยไมไดรับอนุญาต เวนแต  

(3.1) กรณีของแรงงานที่ทํางานรับใชในบาน ที่เดินทางออกจากจังหวัดโดยติดตามนายจางหรือ สามี

ภรรยาของนายจาง โดยจะตองแสดงบัตรประจําตัวไดเมื่อเจาหนาที่ขอตรวจ  

(3.2) กลุมลูกเรือประมงทะเล หรือขนสงสินคาทางน้ํา สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดไดโดย

ทางเรือ ไปทํางานในทองที่ทุกทองที่ที่มีทาเรือทําการประมงทะเล หรือเสนทางที่ใชเปนปกติของการขนถาย

สินคา แตหามไมใหออกนอกทาเรือประมงทะเล หรือขนถายสินคา 
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4. หากมีรายงานจากหนวยงานดานความมั่นคงหรือการรักษาความสงบเรียบรอยวามีพฤติกรรมขัด

ตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณนาเชื่อวาเปนภัยตอสังคม หรือจะกอ

เหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข  หรือความปลอดภัยของประชาชน  หรือความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักร โดยใหปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตใหอยู

ในราชอาณาจักร 
แรงงานขามชาติสามารถขออนุญาตออกนอกจังหวัดจากผูวาฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายได 
(1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

(2) เพื่อเปนพยานในศาล 

(3) เมื่อไดรับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน 

(4) มีหนังสือเรียกตัวจากหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงแรงงาน 

(5) เพื่อการรักษาพยาบาล 


