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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักงำนบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การรับแจ้ง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเองของคนหางาน
พ.ศ. 2547
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทางานบนเรือเดินทะเลในต่างประเทศ พ.ศ.
2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์ 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
คนหางานที่อยู่ในประเทศไทยที่ติ ดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศเพื่อจะเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ด้วยตนเอง โดยมิได้ทาสัญญาจัดหางานหรือไม่ผ่านผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ หรือ
กรมการจัดหางาน ให้ ยื่นแบบแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศดัวยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานตามที่
กาหนดไว้ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
/ บันทึกข้อมูล และออกเอกสารแบบรายงาน
การเดินทางไปทางานนอกราชอาณาจักร
(จง. 12)

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3. เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา/ลงนามใน
แบบรายงานการเดินทางไปทางานนอก
ราชอาณาจักร (จง. 12)
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 ชั่วโมง

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1.
2.
3.
4.

แบบแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง. 39) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาว่าจ้างซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
คนไทยในประเทศนั้น จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทางานในประเทศที่จะเดินทางไปทางาน (วีซ่า) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีบุคคลอายุต่ากว่า 20 ปี ไปทางาน) จานวน
1 ฉบับ
7. สาเนาหนังสือคนประจาเรือ (SEAMAN BOOK) (กรณีทางานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล OFF SHORE)
(และทางานบนเรือเดินทะเลในต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาหนังสือเชิญจากนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง (กรณีทางานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล OFF SHORE)
(และทางานบนเรือเดินทะเลในต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
9. สาเนาสัญญาจ้าง (กรณีทางานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล OFF SHORE และทางานบนเรือเดินทะเล
ในต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
10. ส าเนาหนั งสื อรั บ รองหรื อเอกสารเชิญให้ ไปเก็บผลไม้ป่า (ถ้ามี ) (กรณีเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลใน
ต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
11. สาเนาหนังสือผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานบนเรือ (SAFETY BOOK) (กรณี
ทางานเกี่ย วกับ อุ ต สาหกรรมน้ ามัน และก๊ าซ และกรณีทางานนอกชายฝั่ งทะเลหรื อในทะเล OFF
SHORE) จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : สำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับให้นำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงในวันที่ยื่นคำขอ

ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง. 39)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กำรแจ้งกำรเดินทำงกลับไปทำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำนที่เดินทำงกลับ
ประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว
สำนักงำนบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การรับแจ้ง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทาง
กลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2540
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่
สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 245 6713 -14 โทรสาร 02 245 6714
สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ด่านตรวจคนหางานทุกแห่ง

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
คนหางานที่เดินทางไปทางานกั บนายจ้างในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับ มาพักผ่อน หรือทาธุรกิจ
ชั่ว คราวในประเทศไทยในระหว่างสัญญาจ้างงาน รวมถึงบุคคลที่กลั บมาพักผ่ อนหรือทาธุรกิจชั่วคราวใน
ประเทศไทยภายหลังจากที่ทางานจนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานฉบับเดิมแล้ว และได้ทาสัญญาจ้างงานฉบับใหม่กับ
นายจ้างในต่างประเทศไม่ว่านายจ้างเดิมหรือนายจ้างคนใหม่ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อคนหางานจะ
เดินทางกลับไปทางานกับนายจ้างตามสัญญาจ้างในต่างประเทศ ต้องยื่นแบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศก่อนวันเดินทาง
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 20 นาที)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียด บันทึกข้อมูล
และออกเอกสารแบบรายงานการเดินทางไป
ทางานนอกราชอาณาจักร (จง.12)
(ระยะเวลา 20 นาที)

3. เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา / ลงนามใน
แบบรายงานการเดินทางไปทางานนอก
ราชอาณาจักร
(ระยะเวลา 20 นาที)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- ด่านตรวจคนหางาน
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- ด่านตรวจคนหางาน
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- ด่านตรวจคนหางาน
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (แบบ จง.39 ก) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาวีซ่าประเภท RE - ENTRY VISA หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมายเดียวกัน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

หมำยเหตุ : สำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับให้นำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงในวันที่ยื่นคำขอ
ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (แบบ จง.39 ก)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

นำยจ้ำงขออนุญำตพำลูกจ้ำงไปทำงำนในต่ำงประเทศ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักงำนบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจ้างไปทางานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2538
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจ้างไป
ทางานในต่างประเทศ พ.ศ. 2538)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(นายจ้างที่มีสานักงานในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอ ณ สานักงาน
จัดหางานจังหวัดนั้น)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. นายจ้างในประเทศไทย (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ทีม่ ีความประสงค์จะพาลูกจ้างไปทางานใน
ต่างประเทศจะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการจัดหางานตามความในมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.จัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537
2. การยื่นคาขออนุญาตดังกล่าว นายจ้างที่มีสานักงานในกรุงเทพให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสานักงานจัดหางานเขตในพื้นที่ที่สานักงานตั้งอยู่ นายจ้าง
ที่มีสานักงานในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึ กความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ประทับตราลงนาม
ในสัญญาจ้างแรงงาน / เสนอความเห็น
ต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. อธิบดีหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายพิจารณา
ลงนามในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชี
รายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาต / ลงนาม
แบบ จง.12
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วันทำกำร

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
(1) คาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง. 23) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน
จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาสัญญาหรือเอกสารแสดงการว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างในต่างประเทศกับผู้ขออนุญาต เช่น สัญญาที่
นายจ้างประมูลงานในต่างประเทศ ฯลฯ (เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นไทยด้วย)
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนารายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทางาน
ในประเทศนั้น เช่น วีซ่า , เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
(7) สาเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของส่วนราชการแห่งประเทศของผู้ว่าจ้างที่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตนา
ลูกจ้างเข้าไปทางานในประเทศ จานวน 1 ฉบับ
(8) สาเนาหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัท เช่น ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการ
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิงทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม จานวน 1 ฉบับ
(9) หลักฐานการจ้างแรงงานในต่างประเทศ จานวน 4 ชุด ต้องระบุเงื่อนไขดังนี้
9.1 ระยะเวลาการทางาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน
9.4 ค่ารักษาพยาบาล
9.5 ค่าจ้าง (ไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างมาตรฐานที่กรมกาหนด)
9.6 การทาประกันชีวิตให้ลูกจ้างโดยมีผลครอบคลุมทั้งในและนอกเวลาทางาน
(10) บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปทางานในต่างประเทศและสาขาที่ไปทางานในต่างประเทศ จานวน 4 ชุด
(11) หนังสือมอบอานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่น และติดต่อเรื่องกรณีนายจ้าง
ไม่มาติดต่อเอง (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) จานวน 1 ฉบับ
(12) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด
หมำยเหตุ 1. สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2. นายจ้าง หรือผู้รับมอบอานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)
ค่ำธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ชุดละ 10 บาท
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
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ช่องทำงกำรร้องเรียน
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2247 9423 , 0 2248 4743
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
-

คาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ (แบบ จง.23)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

นำยจ้ำงแจ้งกำรส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศไม่เกิน 45 วัน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักงำนบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การรับแจ้ง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2538
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศและการส่งลูกจ้าง
เดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 1 วัน (ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2538)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่
สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(นายจ้างที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอ ณ
สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. นายจ้ างซึ่งประสงค์จ ะส่ งลู กจ้ างซึ่งทางานในกิจการตามวัตถุประสงค์ของนายจ้างไปฝึ กงานใน
ต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน โดยลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในต่างประเทศไม่ต่ากว่าอัตราและ
หลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกรมการจัดหางานกาหนด ต้องยื่นแบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน
สี่สิบห้าวัน ต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมายก่อนวันที่ลู กจ้างเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร
2. การส่งลูกจ้างไปฝึกงานดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่นมิได้
3. นายจ้างซึ่งส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจ้าง
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอความเห็นอธิบดีหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3. อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบ
การแจ้ง / ลงนามแบบ จง.12
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 ชั่วโมง

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. แบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกินสี่สิบห้าวันตามมาตรา 49 ทวิ (1) (แบบ จง.46)
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และรายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) จานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการอนุญาตให้ผู้ฝึกงานเข้าประเทศนั้น จานวน 1 ชุด
4. หลักสูตรหรือกาหนดการอบรม จานวน 1 ชุด
5. สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ฝึกงานเป็นลูกจ้าง เช่น แบบ ภงด. 1 หรือ บัตรประกันสังคม จานวน 1 ฉบับ
6. สัญญาฝึกงาน จานวน 3 ชุด
7. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่จะไปฝึกงานในต่างประเทศ (จง.47) จานวน 3 ชุด
หมำยเหตุ

1. สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2. นายจ้าง หรือผู้รับมอบอานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกินสี่สิบห้าวันตามมาตรา 49 ทวิ (1) (แบบ จง.46)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

นำยจ้ำงขออนุญำตส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศเกิน 45 วัน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักงำนบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานใน
ต่างประเทศตามมาตรา 49 ทวิ (2) และ (3)
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศและการส่งลูกจ้าง
เดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งลูกจ้างไป
ฝึกงานในต่างประเทศ)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่
สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(นายจ้างที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอ ณ
สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. นายจ้างซึ่งประสงค์จะส่งลู กจ้างซึ่งทางานในกิจการตามวัตถุประสงค์ข องนายจ้างไปฝึ กงานใน
ต่างประเทศ เกิน 45 วัน โดยลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับในต่างประเทศ ต่ากว่าอัตราและ
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนด หรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน
2. การส่งลูกจ้างไปฝึกงานดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่นใดมิได้
3. นายจ้างซึ่งส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจ้าง
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ประทับตราลงนามในสัญญา
ฝึกงาน / เสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา/ลงนาม
ในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้าง
ที่ได้รับอนุญาตส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ /
ลงนามแบบ จง.12
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วันทำกำร

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ จง. 44) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน จานวน
1 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนารายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือเชิญฝึกงานจากต่างประเทศ หรือข้อตกลงของบริษัทในต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน จานวน 1 ฉบับ (เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นไทยด้วย)
6. หลักสูตรการฝึกงานในต่างประเทศ จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัท เช่น ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐาน
การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม
จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตให้นาผู้ฝึกงานเข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
9. สัญญาฝึกงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไขดังนี้ จานวน 4 ฉบับ
9.1 ระยะเวลาการฝึกงาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน
9.4 ค่ารักษาพยาบาล
9.5 อัตราเบี้ยเลี้ยง
9.6 การจ่ายค่าจ้างในประเทศไทย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ไปฝึกงานเต็มตามเงินเดือนที่ได้รับโดย
นายจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างในประเทศไทย
10. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ ระบุตาแหน่ง/สาขาที่ไปฝึกงาน จานวน 1 ชุด
11. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ จานวน 4 ชุด
12. หนังสือมอบอานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นและติดต่อเรื่อง กรณีนายจ้าง
ไม่มายื่นเอง (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) จานวน 1 ฉบับ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคาขอ
2. นายจ้าง หรือผู้รับมอบอานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)
ค่ำธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ชุดละ 10 บาท
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
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ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบคาขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ จง.44)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวระดับฝีมือ ชำนำญกำร

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
-

พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
คนต่างด้าวผู้ รั บใบอนุ ญาตทางานประสงค์จะทางานต่อไป ให้ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคาขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคาขอแล้ว ให้
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

หมำยเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5) จานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา หรือ ใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวฉบับจริง
(ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ชุด
5. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งรั บ รองว่า คนต่ างด้าวไม่ มีลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎกระทรวงกาหนดลั ก ษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552 (ไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย์
ระบุ) จานวน 1 ฉบับ
7. เอกสารตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
8. หนั ง สื อ มอบอ านาจจากคนต่ า งด้ า วติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
9. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
10. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบ
สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
11. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
12. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
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1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่ าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ชุด
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง และ
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
7. กรณีกิจการถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง ตาแหน่ง
ระยะเวลาการถ่ายทา จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสานงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จานวน 1 ชุด
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8. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบี ยนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
หมำยเหตุ
1) กรอกแบบเป็ น ภาษาไทย เอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศให้ จัด ทาค าแปลเป็นภาษาไทยและรับ รอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5)
- หนังสือรับรองการจ้าง
- หนังสือมอบอานาจ

ฉบับละ 750 บาท
ฉบับละ 1,500 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท

1/3

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำว

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

ออกใบอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
กรณีใบอนุญาตทางานชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือใบอนุญาตทางานยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตทางาน
ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการชารุดหรือสูญหาย โดยต้องดาเนินการก่อนวันที่หมดอายุ
ของใบอนุญาตทางานนั้น
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน
ใบอนุญาตทางาน
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน
หมำยเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบแทน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
รวมระยะเวลำ 2 วันทำกำร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4) จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์ /โพลาลอยด์) ไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา หรือ ใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวฉบับจริง
(ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. กรณีใบอนุญาตทางานสูญหาย ให้แนบ
หลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตทางานเล่มที่สูญหาย (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5. กรณีใบอนุญาตทางานชารุดในสาระสาคัญ ให้แนบ
- ใบอนุญาตทางานฉบับที่ชารุด/เสียหาย พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
หมำยเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่ำธรรมเนียม
- ค่าคาขอ
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทางาน

คาขอละ 100 บาท
ฉบับละ 500 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4)
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขออนุญำตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงำน ท้องที่หรือสถำนที่
ทำงำน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญำต หรือกำรเพิ่มนำยจ้ำง

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
-

พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานกับนายจ้างปัจจุบัน ต้องไม่เป็นงานห้ามที่กาหนดตามพระราช
กฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
2. การเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางานของนายจ้างปัจจุบัน ต้องเป็นไปตามหลักฐานที่ได้
นามาแสดงประกอบการพิจารณาและตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. การเปลี่ ย นหรื อเพิ่ ม เงื่ อ นไขการทางานกั บ นายจ้ า งปัจ จุ บั น ต้ อ งเป็ น ไปตามความจ าเป็ น และ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือลักษณะงานที่คนต่างด้าวทาอยู่เดิม
4. การเพิ่มนายจ้าง
ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2552
- ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ต้องได้รั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิจการหรือหนังสื ออนุญาตให้ ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการ
ประกอบกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
หมำยเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และ
เงื่อนไข ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) จานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนั งสื อมอบอ านาจจากคนต่า งด้า ว ติด อากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบั บ และส าเนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
4. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบ
สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
5. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงำน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญำต หรือกำรเพิ่มนำยจ้ำง
1. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ชุด
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
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เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัด หางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
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สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด

5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง และ
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง ตาแหน่ง
ระยะเวลาการถ่ายทา จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสานงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบี ยนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถำนที่ทำงำนของนำยจ้ำงปัจจุบัน
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน ที่ระบุประเภทการเปลี่ยนแปลง
และ/หรือเพิ่มที่ตั้งสถานที่ทางาน ที่ตั้งสาขา และ/หรือท้องที่ จานวน 1 ชุด
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กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน ที่ระบุประเภทการเปลี่ยนแปลง
และ/หรือเพิ่มที่ตั้งสถานที่ทางาน ที่ตั้งสาขา และ/หรือท้องที่ จานวน 1 ชุด

1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่ได้รับการยกเว้น)
2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตต่างๆ ที่ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
4. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
5. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมข้อบังคับ และสาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนานิติบุคคลของผู้ว่าจ้างตามสัญญา ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
8. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
สาเนาสัญญาจ้างเหมา หรือสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
หมำยเหตุ
1) กรอกแบบเป็ น ภาษาไทย เอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศให้ จัด ทาค าแปลเป็นภาษาไทยและรับ รอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
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2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
(1) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
ครั้งละ
(2) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
ครัง้ ละ
(3) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน
ครัง้ ละ
(4) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต
ครัง้ ละ

1,000
3,000
1,000
150

บาท
บาท
บาท
บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
- หนังสือรับรองการจ้าง
- หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรแจ้งกำรเข้ำมำเพื่อทำงำนอันจำเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การรับแจ้ง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนนั้น งานที่เข้ามา
ทานั้นต้องมีลักษณะเป็นงานอันจาเป็นและเร่งด่วน ซึ่งถ้าไม่รีบทางานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิดความเสียหายขึ้น
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
- ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง

(ระยะเวลา 20 นาที)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
บันทึกข้อมูล / เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน
(ระยะเวลา 20 นาที)

3. นายทะเบียนลงนามรับทราบการแจ้ง
(ระยะเวลา 20 นาที)

รวมระยะเวลำ 1 ชั่วโมง

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
- ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
- ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. แบบแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.10) พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือแสดงเหตุผลจาเป็นแห่งการเข้ามาทางานอันจาเป็นและเร่งด่วน จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์ /โพลาลอยด์) ไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รูป
4. สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
6. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
8. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบสาเนา
บัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
9. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอานาจให้
กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
หมำยเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับ
มอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 (แบบ ตท.10)
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรลงทุน หรือกฎหมำยอื่น

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีต่ ่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงำน

ออกใบอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เช่น
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เป็นต้น
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 7 วัน (พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมำยเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายคนต่างด้าวครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 3x4 ซม. จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานตามกฎหมายอื่น เช่น
- หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียม
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอขยำยระยะเวลำใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือกฎหมำยอื่น

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีต่ ่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เช่น
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นต้น
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2/3

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และได้รับการขยาย
ระยะเวลาการทางานตามกฎหมายนั้นๆ
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการรับใบอนุญาตทางาน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 จานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทางาน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาทางานจาก
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)
ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขออนุญำตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงำน นำยจ้ำง ท้องที่หรือ
สถำนที่ทำงำน ของคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือ
กฎหมำยอื่น

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีต่ ่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เช่น
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นต้น
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ได้ รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และได้รับ
อนุญาตให้เปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ม นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) จานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงานหรือนายจ้าง
(เฉพาะกรณีเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน หรือนายจ้าง)
- หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
(กรณีเปลี่ยน/เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน หากมีที่ตั้งโรงงานหรือโรงแรมที่ต้องการเพิ่มที่ตั้งให้แนบ
หลักฐานการอนุญาตนั้นมาด้วย)
5. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)
ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
(1) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
ครั้งละ 1,000 บาท
(2) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
ครัง้ ละ 3,000 บาท
(3) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน
ครัง้ ละ 1,000 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรแจ้งควำมต้องกำรจ้ำงคนต่ำงด้ำว (กำรขอโควตำ)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
ผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเข้าทางาน ต้องแจ้งความต้องการจ้าง
คนต่างด้าว ณ ส านักจั ดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ ส านักงานจัดหางานจังหวัด ที่ เป็นที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ / นายจ้าง และเป็นสถานที่ที่คนต่างด้าวจะทางาน
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หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบัน ทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้ าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจ้ง
ผลการพิจาณาโควต้า

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 วันทำกำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
กรณีผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นบุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) จานวน 1 ฉบับ
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4. หลักฐานแสดงความจาเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น จานวน 1 ชุด
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ จานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
กรณีผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นนิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน 1 ชุด
2. หลักฐานแสดงความจาเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น จานวน 1 ชุด
3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ จานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
- โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- แบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวสัญชำติลำวและกัมพูชำ ตำมบันทึก
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงรัฐ (MOU)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงำน

ออกใบอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
นายจ้างที่ได้รับการจัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาวและกัมพูชา เข้ามาทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ต้องยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวต้องขอรับ
ใบอนุญาตทางาน ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ ส านักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้ จัดสรร
จานวนแรงงานต่างด้าว

2/7

หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนีจ้ ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า / ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า และจัดส่งเอกสารถึงสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

หมำยเหตุ : ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผู้มีอานาจลงนามในหนังสือส่งคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวให้ทางการลาว/กัมพูชา ผ่าน
สถานทูตลาว/กัมพูชา ประจาประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

4. ทางการลาว/กัมพูชา ดาเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกแรงงานและจัดทาบัญชีรายชื่อ (name list)
แจ้งนายจ้างเพื่อให้นายจ้างนาไปยื่นขออนุญาต
ทางานแทนคนต่างด้าว

ทางการลาว/กัมพูชา

หมำยเหตุ : ไม่นับระยะเวลาการดาเนินการของ
ทางการลาว/กัมพูชา
5. นายจ้างยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานแทนคน
ต่างด้าว / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

6. เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาตทางานแทน
คนต่างด้าว / ออกหนังสือเป็นหลักฐานให้นายจ้าง
/ จัดส่งเอกสารให้สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)

หมำยเหตุ : ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
7. ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ
เวียงจันทร์ / พนมเปญ เพื่อพิจารณาตรวจลงตรา
วีซ่า Non L – A และ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาในประเทศไทย

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

8. คนต่างด้าวยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางาน
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมำยเหตุ : ดาเนินการเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยและผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว
9. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นนายทะเบียน / บันทึกข้อมูล /
พิมพ์ใบอนุญาต
(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

10. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

11. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทางาน
หมำยเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วันทำกำร ( ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และระยะเวลาการ
ดาเนินการของทางการลาว/กัมพูชา และไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรประกอบกำรยื่นคำร้องขอนำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำว
1. แบบคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter) จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) พร้อมสาเนาใบอนุญาตทางาน (Agency Licence) จานวน 1 ชุด
4. สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) พร้อมสาเนาหนังสือยินยอมการมีโควต้า
จานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอานาจของนายจ้าง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน
1 ชุด (กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้ รับ มอบเป็ น บริ ษัทจั ดหางาน ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางานและส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนา
บัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด
หลักฐำนนำยจ้ำง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
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เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขออนุญำตทำงำนแทนคนต่ำงด้ำว
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตทางาน (แบบ ตท.2) จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จานวน 1 ฉบับ
4. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ระบุด่านที่จะเดินทางเข้ามา จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจของนายจ้าง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน
1 ชุด (กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้ รับ มอบเป็ น บริ ษัทจั ดหางาน ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางานและส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนา
บัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด
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หลักฐำนนำยจ้ำง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับ รองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับใบอนุญำตทำงำน
1. คาร้องขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.2) จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือเดินทาง และการตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการรับเรื่องการขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายคนต่างด้าว ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3 x 4 cm ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
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ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทำงกำรร้องเรียน
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
-
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ตำมบันทึกควำม
เข้ำใจว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงรัฐ (MOU)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงำน

ออกใบอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
นายจ้ างที่ได้รั บการจั ดสรรจ านวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา เข้ามาทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ต้องยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวต้องขอรับใบอนุญาตทางาน ณ
สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สานักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้จัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว
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หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า / ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า และจัดส่งเอกสารถึงสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

หมำยเหตุ : ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผู้มีอานาจลงนามในหนังสือส่งคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวให้ทางการเมียนมา ผ่านสถานฑูต
เมียนมา ประจาประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

4. ทางการเมียนมา ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก
แรงงานและจัดทาบัญชีรายชื่อ (name list) แจ้ง
นายจ้างเพื่อให้นายจ้างมายืนยันการขอจ้างแรงงาน
ต่างด้าวกับกรมการจัดหางาน
หมำยเหตุ : ไม่นับระยะเวลาการดาเนินการของ
ทางการเมียนมา

ทางการเมียนมา

5. นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อยืนยันการจ้าง /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารยืนยันการขอจ้าง
แรงงานต่างด้าว / ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือถึง
สถานฑูตเมียนมาในประเทศไทยเพื่อยืนยันการขอ
จ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง และถึงสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซ่า
Non L-A และอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

6. คนต่างด้าวยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางาน
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร / ชาระค่าคาขอและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมำยเหตุ : เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย และผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว
7. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน / บันทึกข้อมูล /
พิมพ์ใบอนุญาต

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

8. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน
(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

9. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทางาน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

หมำยเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 21 วันทำกำร (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และระยะเวลาการ
ดาเนินการของทางการเมียนมา และไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรประกอบกำรยื่นคำร้องขอนำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำว
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือแสดงความต้องการแรงงานพม่า (Demand Letter of Myanmar Worker) จานวน 1 ฉบับ
หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) พร้อมสาเนาใบอนุญาตทางาน (Agency Licence) จานวน 1 ชุด
สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) และหนังสือยืนยันการมีโควตา จานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจของนายจ้าง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน
1 ชุด (กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้ รับ มอบเป็ น บริ ษัทจั ดหางาน ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางานและส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนา
บัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด

หลักฐำนนำยจ้ำง
นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
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1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
เอกสำรประกอบกำรยื่นบัญชีรำยชื่อ (Name List) ยืนยันกำรจ้ำงแรงงำน
1.
2.
3.
4.

หนังสือนาส่งและบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวจากทางการเมียนมาที่มีการรับรองโดย สอท. จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสือนาส่งคาร้องของกรมการจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด (กรณี
ไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้ รับ มอบเป็ น บริ ษัทจั ดหางาน ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางานและส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนา
บัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด

หลักฐำนนำยจ้ำง
นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
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เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับใบอนุญำตทำงำน
1.
2.
3.
4.

แบบคาขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.2) จานวน 1 ชุด
หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว พร้อมการตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่กรมการจัดหางานกาหนด จานวน 1 ชุด
ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอ
ไม่เป็ นบุ คคลวิกลจริ ตหรื อมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 10 (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาน 3 x 4 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
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6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ กรณีมอบอานาจให้บุคคล
อื่นดาเนินการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ชุด
หลักฐำนนำยจ้ำง
นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
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ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทำงกำรร้องเรียน
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
-
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

ออกใบอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1.
2.
3.
4.

คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 13 ประกอบด้วย
คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่
แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างการรอเนรเทศ
คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือ
ตามกฎหมายอื่น
คนต่างด้าวทีเ่ กิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ.2515
คนต่างด้าวทีเ่ กิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ยกเว้นคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
แต่ไ ด้รั บ อนุ ญาตให้ อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ นการชั่ ว คราวเพื่อ รอการส่ ง กลั บ ออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เนื่องจากขึ้นกับนโยบายในแต่ละปี
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมำยเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมำยเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและระยะเวลาการทางานที่ผู้ยื่นคาขอเคยทางานด้วย หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะ
เป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่ นคาขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต
จานวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทางาน พร้อม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ส าเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคล
ธรรมดา) จานวน 1 ชุด
7. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้ แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
8. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน (ไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ) จานวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3X4 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน จานวน 3 รูป
10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
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11. สาเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วย
การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างรอการ
เนรเทศ (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ) จานวน 1 ฉบับ
12. สาเนาใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว (กรณีเป็นคน
ต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515)
จานวน 1 ฉบับ
13. สาเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จานวน 1 ฉบับ
14. สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึง่ เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ) จานวน 1 ฉบับ
15. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของนายอาเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่เป็นการขออนุญาตทางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็น
การชั่วคราว จานวน 1 ฉบับ
16. หนั ง สื อ มอบอ านาจจากคนต่ า งด้ า วติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
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4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
7. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1) กรอกแบบเป็ น ภาษาไทย เอกสารที่เ ป็ นภาษาต่างประเทศให้ จัด ทาค าแปลเป็นภาษาไทยและรับ รอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข้อ 2
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ 13
แห่งพระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
คนต่างด้าวผู้ รั บ ใบอนุ ญาตทางานประสงค์จะทางานต่อไป ให้ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคาขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคาขอแล้ว ให้
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทำกำร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและระยะเวลาการทางานที่ผู้ยื่นคาขอเคยทางานด้วย หรือหนังสือรับรองของผู้ ซึ่งจะเป็น
นายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต จานวน
1 ชุด
4. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทางาน พร้อม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ส าเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคล
ธรรมดา) จานวน 1 ชุด
8. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้ แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
9. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน (ไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ) จานวน 1 ฉบับ
10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ฉบับ
11. สาเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วย
การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างรอการ
เนรเทศ (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ) จานวน 1 ฉบับ
12. สาเนาใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่ าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว (กรณีเป็นคน
ต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515)
จานวน 1 ฉบับ
13. สาเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรื อเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จานวน 1 ฉบับ
14. สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึง่ เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสั ญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ) จานวน 1 ฉบับ
15. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของนายอาเภอ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่เป็นการขออนุญาตทางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็น
การชั่วคราว จานวน 1 ฉบับ
16. หนั ง สื อ มอบอ านาจจากคนต่ า งด้ า วติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)

4/5

เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ ส าเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
1) กรอกแบบเป็ น ภาษาไทย เอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศให้ จัด ทาค าแปลเป็นภาษาไทยและรับ รอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
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ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ

คาขอละ 100 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข้อ 2
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอใบแทนใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมมำตรำ 13
แห่งพระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

ออกใบอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
กรณีใบอนุญาตทางานชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือใบอนุญาตทางานยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตทางาน
ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการชารุดหรือสูญหาย โดยต้องดาเนินการก่อนวันที่หมดอายุ
ของใบอนุญาตทางานนั้น
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่ มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25
คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน
ใบอนุญาตทางาน
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

หมำยเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วันทำกำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทางานที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตารวจ ในกรณีที่ใบอนุญาต
ทางานสูญหาย จานวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3X4 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน จานวน 3 รูป
4. หนั ง สื อ มอบอ านาจจากคนต่ า งด้ า วติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
หมำยเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่ำธรรมเนียม
- ค่าคาขอ

คาขอละ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
ใบแทนใบอนุญาตทางาน
ฉบับละ 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทางานในบ้าน
และอาชีพกรรมกร
ใบแทนใบอนุญาตทางาน
ฉบับละ 500 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2245 2769
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรพิจำรณำอนุญำตให้หน่วยงำนของรัฐ นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำน
ประกอบกำร ใช้มำตรำ 35 แทนกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมมำตรำ 33 หรือ
กำรส่งเงินเข้ำกองทุนตำมมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กองพัฒนำระบบบริกำรจัดหำงำน กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การอนุญาต

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธี
กรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กาหนดให้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 33 หรื อนายจ้ างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่
ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจ
ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธี กรณีพิเศษ
ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบฯ
2. หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทางาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคน
พิการเข้าทางาน และไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน แต่ประสงค์ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความ
สะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้แจ้งการให้สิทธิและ
ดาเนินการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้ารับสิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใ น
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการยื่นหนังสือขอใช้สิทธิพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการแจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
ระเบียบ
(ระยะเวลา 30 วัน)

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

3. สรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจ
(ระยะเวลา 2 วัน)

4. ผู้มีอานาจพิจารณา / ลงนาม / ออกหนังสือ
แจ้งหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการอนุญาตให้ใช้มาตรา 35 ได้ และให้
นาส่งรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อม
สัญญาที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการทากับคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการดังกล่าว

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วัน)

5. หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการ ส่งสาเนาสัญญาการให้สิทธิ์คนพิการ/
ผู้ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 38 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1) การให้สัมปทาน
1. แบบคาขอการให้สัมปทาน
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงสิทธิว่าหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิในอาคาร สถานที่
ทรัพย์สิน เครื่องหมายการค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ เวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวี หรืออื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการกาหนด จานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้สัมปทาน เช่น ภาพถ่ายทรัพย์สินในกรณีที่ให้
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการครอบครองทรัพย์สินเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ จานวน 1 ชุด
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11. เอกสารแสดงมูลค่าของกิจกรรมการให้สัมปทานที่จะให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ไม่น้อยกว่าตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนาส่งเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน 1 ชุด
12. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจาตัวคนพิการมาด้วย
จานวน 1 ชุด
2) การจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
1. แบบคาขอการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
9. ภาพถ่ายสถานที่ในการจัดพื้นที่พร้อมระบุขนาดของพื้นที่ที่ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจาหน่ายสินค้า
หรือบริการ จานวน 1 ชุด
10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าหรือบริการ จานวน 1 ชุด
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดมูลค่าพื้นที่ ที่ให้คนพิการใช้ในการขายสินค้าหรือบริการ เช่น เอกสารอ้างอิง
ราคาพื้นที่ตามราคาท้องตลาด หรือเอกสารแสดงอัตราที่ผู้ยื่นให้สิทธิในการจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าแก่
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยื่นแบบการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น หรือ
เอกสารหลักฐานการให้เช่าพื้นที่จากผู้เช่ารายอื่น จานวน 1 ชุด
12. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจาตัวคนพิการมา
ด้วย จานวน 1 ชุด
3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
1. แบบคาขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
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7. หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงรายละเอียดลักษณะงาน จานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และกาไร กรณีการ
จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาช่วงงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
เป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินลงทุน จานวน 1 ชุด
11. เอกสารแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะได้รับ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จ้าง
จานวน 1 ชุด
12. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจาตัวคนพิการมา
ด้วย จานวน 1 ชุด
4) การฝึกงาน
1. แบบคาขอการฝึกงาน
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารหลักสูตรการฝึกงานซึ่งได้รับการเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแล้ว จานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหลักสูตร รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงที่คนพิการจะได้รับในระหว่าง
การฝึกงาน จานวน 1 ชุด
11. รายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จานวน 1 ชุด
5) การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
1. แบบคาขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
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6.
7.
8.
9.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
เอกสารแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก
จานวน 1 ชุด
10. เอกสารแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ ประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงิน
งบประมาณและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จานวน 1 ชุด
6) การจัดให้มีล่ามภาษามือ
1. แบบคาขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการจ้างล่ามภาษามือเพื่อประจาในสถานประกอบการที่มีพนักงานเป็นคนพิการทางการได้ยิน
จานวน 20 คนขึ้นไป จานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามภาษามือหนึ่งคน จานวน 1 ชุด
7) การช่วยเหลืออื่นใด
1. แบบคาขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
2. แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวนายจ้างที่ออกโดยสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ รับรองไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงรายละเอียดกิจกรรมความช่วยเหลืออื่นใดที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะให้
สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
พร้อมแล้ว ให้แนบรายชื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมระบุหมายเลขบัตรประจาตัวคนพิการมา
ด้วย จานวน 1 ชุด
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ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 2017
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
-
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กองส่งเสริมกำรมีงำนทำ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การจดทะเบียน

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1.1.1.1 ผู้รับงานไปทาที่บ้านรวมกลุ่มกันไม่ต่ากว่า 5 คน สมาชิกมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี บริบูรณ์ มีวัตถุประสงค์
ของกลุ่มเพื่อรับงานประเภทเดียวกันไปทาที่บ้าน มีผู้นากลุ่ม โดยผู้นากลุ่มยื่นคาขอจดทะเบียน (ตามแบบ ท.รบ.1)
พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
แห่งท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่ บ้านตั้งอยู่ และใบทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ออกให้มีอายุ
2 ปี นับแต่วันที่ออก
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หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบทะเบียน
จัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วันทำกำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
2. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่ม
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกกลุ่ม
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
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ช่องทำงกำรร้องเรียน
กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน (แบบ ท.รบ.1)
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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอต่ออำยุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กองส่งเสริมกำรมีงำนทำ กรมกำรจัดหำงำน

ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงำน

การจดทะเบียน

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
- 15 วัน (ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
ขอบเขตกำรให้บริกำร

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำรสถำนที่

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1.1.1.1 กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ประสงค์จะต่ออายุใบทะเบียน ให้ยื่นคาขอต่ออายุ (ตามแบบ ท.รบ.3)
พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ ก่อนใบทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
1 – 10 หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด แห่งท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านตั้งอยู่
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หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนั บตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามการขอต่ออายุ
ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน

- สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วันทำกำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่ม
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกกลุ่ม
จานวน 1 ชุด
4. ใบทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านฉบับเดิม จานวน 1 ชุด
(กรณี ใบทะเบียนฯ (ท.รบ.2) สูญหายให้นาใบแจ้งความมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อออกใบแทน (ท.รบ.2))
5. ผลการดาเนินงานของกลุ่มในรอบสองปีที่ผ่านมา
จานวน 1 ชุด
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ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน
กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน (แบบ ท.รบ.3)

