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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาตและการอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2558
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตท างาน พ.ศ.2540
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กาหนดสถานที่ยื่นคาขอและแจ้งการทางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
ภายใน 3 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2540)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2209 1100

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานแล้ว ก่อนใบอนุญาตทางานสิ้นสุดและผู้รับใบอนุญาตประสงค์
จะทางานต่อไป ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางานต่อนายทะเบียน
2. เป็ น คนต่างด้าวที่ขออนุ ญาตทางานตามที่กาหนดไว้ในประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กาหนด
สถานที่ ยื่ น ค าขอและแจ้ ง การท างานของคนต่ า งด้ า ว ลงวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2554 และ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2547 ข้อ 3
(1) คนต่างด้าวซึ่งเข้าทางานกับสถานประกอบการมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หรือทุนดาเนินการตั้งแต่
30 ล้านบาทขึ้นไป
(2) คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร หรือผู้ชานาญการ
(3) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจาสานักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศหรือสานักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
(4) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
(5) คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สานักงานวิเทศธนกิจของธนาคาร
ต่างประเทศ และสานักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานประจาสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
(9) คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
(10) คนต่างด้าวตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. คนต่างด้าวต้องมีถิ่น ที่อยู่ ในราชอาณาจักร หรือ ได้รับอนุญาตให้ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit)
3. ต้องไม่เป็นงานห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว
ทา พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ต้อ งไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามตามกฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะต้ องห้ า มของคนต่า งด้า วซึ่ ง จะขอรั บ
ใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
5. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการประกอบ
กิจการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนให้ถูกต้องครบถ้วน

กระบวนงานที่ 18

3/6

หากเห็นว่าคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐาน และ/หรือมีความบกพร่อง
ความไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาคาขอได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งให้แก่ผู้ยื่นคา
ขอเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร /เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร /
ลงทะเบียนรับคาขอ/ สรุปความเห็นเสนอ
นายทะเบียน

กลุ่มงานจัดระบบการทางานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. นายทะเบียนพิจารณา/ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน

กลุ่มงานจัดระบบการทางานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม (การยื่นคาขอและ
ใบอนุญาตทางาน) / รับใบอนุญาตทางาน

กลุ่มงานจัดระบบการทางานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 ชั่วโมง
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางานตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5) จานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทางาน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือเดินทาง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552 (อายุใบรับรองแพทย์ตามที่แพทย์ระบุ)
จานวน 1 ฉบับ
5. กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเองให้ทาหนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ (ทั้งนี้ผู้รับมอบอานาจคนไทยต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่)
6. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
7. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง จานวน 1 ฉบับ
8. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากไม่ได้ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มีใบอนุญาตทางาน ต้องทาหนังสือมอบอานาจในนามบริษัทให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนาม
แทนและให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง จานวน 1 ชุด
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9. กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเองให้ทาหนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน
1 ฉบับ (ทั้งนี้ผู้รับมอบอานาจคนไทยต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่)
10. เอกสารตามประเภทนายจ้าง
10.1 ประเภทธุรกิจทั่วไป
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ วต่ากว่า 30 ล้านบาท ต้องแนบงบการเงินโดยมีสิ นทรัพย์รวม
ไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท จานวน 1 ชุด
- ส าเนาทะเบี ยนภาษี มูลค่ าเพิ่ ม (ภพ.01) และ ภพ.09 (กรณี มีการเปลี่ ยนแปลงประเภทธุรกิจ)
จานวน 1 ชุด
- ส าเนาใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จเฉพาะแล้ ว แต่กรณี เช่น ใบอนุญาตต่า งๆ จากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
- บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานแล้ว จานวน 1 ชุด
- กรณีที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หรือมีคนต่างด้าวมากกว่า 10 คน
ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางาน
ของคนต่า งด้ าว พ.ศ. 2522 จ านวน 1 ชุด เช่น ภงด.50 หรือ หลั กฐานการส่ ง ออกหรื อหลั ก ฐาน
การจ่ายเงินประกันสังคม หรือหนังสือรับรองจาก ATTA เป็นต้น จานวน 1 ชุด
10.2 ประเภทสานักงานสาขา
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เป็นต้น) หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2545 ให้แนบ
สาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- ส าเนาใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จเฉพาะแล้ ว แต่กรณี เช่น ใบอนุญาตต่า งๆ จากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
- กรณีที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียนชาระแล้ว หรือมีคนต่างด้าวมากกว่า 10 คน
ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางาน
ของคนต่า งด้ าว พ.ศ. 2522 จ านวน 1 ชุด เช่น ภงด.50 หรือ หลั กฐานการส่ ง ออกหรื อหลั ก ฐาน
การจ่ายเงินประกันสังคม หรือหนังสือรับรองจาก ATTA เป็นต้น จานวน 1 ชุด
10.3 ประเภทสานักงานผู้แทน
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- หนังสือมอบอานาจจากสานักงานใหญ่ (Power Of Attorney) ให้คนต่างด้าวเข้ามาทางาน
ในตาแหน่ง ผู้จัดการสานักงานผู้แทน หรือหนังสือส่งตัวคนต่างด้าวจากสานักงานใหญ่ให้เข้ามาทางาน
ในตาแหน่งอื่น จานวน 1 ฉบับ
- กรณีหาแหล่งจัดซื้อ/จ้างผลิตที่มีคนต่างด้าวมากกว่า 5 คน ให้ใช้สาเนาใบสั่งซื้อ/จ้าง ในรอบปี
ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท จานวน 1 ชุด
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10.4 ประเภทสานักงานภูมิภาค
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่มีคนต่างด้าวมากกว่า 5 คน ให้ใช้สาเนาหลักฐานการนาเข้าเงินมาใช้จ่ายในรอบปี
ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท จานวน 1 ชุด
10.5 ประเภทสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่มีคนต่างด้าวมากกว่า 10 คน ให้ใช้สาเนาเอกสารการชาระภาษี ภงด.50 ในรอบปี
ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท จานวน 1 ชุด
10.6 ประเภทหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ จานวน 1 ฉบับ
- ส าเนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน หรือส าเนาหนังสื อรับรอง
ข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ไม่เกิน 6 เดือน และสาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
10.7 กรณีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอิสระ ให้ใช้เอกสารเฉพาะข้อ 1, 2, 3, 5, 7 และหนังสือรับรองจาก
กระทรวงการต่างประเทศ จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
3) คนต่างด้าวที่มีสั ญชาติใน 34 ประเทศ ได้แก่ กาน่า เกาหลี เหนือ กัมพูช า คาเมรูน โคลั มเบีย จีน
ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ซูดาน เนปาล ไนจีเรีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ พม่า ฟิลิปปินส์ มาลี
มาเลเซีย เยเมนฯ รัสเซีย ลิเบีย เลบานอน ไลบีเรีย เวียดนาม ศรีลังกา อัฟกานิสถาน อัลจีเรีย อินเดีย
อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน อียิปต์ อุชเบกิสถาน และแอฟริกา ให้ถ่ายสาเนาแบบคาขอ ตท.1 แบบหนังสือ
รับรองการจ้าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง เพิ่มอีก 1 ชุด
4) กรมการจั ด หางานอยู่ ใ นระหว่ า งด าเนิ น การเพื่ อ เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ของทางราชการผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจาเป็นต้องใช้สาเนาของเอกสารบางอย่างที่ออกโดย
ส่วนราชการด้วย
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ค่าธรรมเนียม
- การยื่นคาขอ
คาขอละ 100
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
โทรศัพท์ 0-2209-1100
- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0-2354-1725
- สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2
- เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางานตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5)
- หนังสือรับรองการจ้าง
- หนังสือมอบอานาจ
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