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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชานาญการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-

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

ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0 7562 1279 / 0 7562 1527 โทรสาร 0 7562 1112

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(ให้บริการช่วงพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. คนต่างด้าวต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญ าตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว
หรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit)
2. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา
พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาต
ทางาน พ.ศ. 2552
4. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ กรณี ที่ เ ป็น การประกอบอาชี พ ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการประกอบกิจการที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จ ะจัดทาบันทึก ความบกพร่อ งของรายการ
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 ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
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ขั้นตอน
2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

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

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แต่ง กายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์ )
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา หรือ ใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวฉบับจริง
(ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ชุด
5. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552 (ไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย์ระบุ)
จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
8. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
9. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบสาเนา
บัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
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10. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
11. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
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
ชาระแล้ ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ การพิจารณา
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 ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
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- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่ง ระบุชื่อคนต่างด้าว 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
- 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 ยนไม่เพี ยงพอต่อการพิจารณา หรื อที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
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9. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
(1กรอกแบบเป็น ภาษาไทย เอกสารที่เ ป็ นภาษาต่ างประเทศให้ จั ดท าค าแปลเป็ น ภาษาไทย และรั บรอง
ความถูกต้องโดยผู้มใี บอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
3) คนต่างด้าวที่มีสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง จานวน 34 ประเทศ ให้ถ่ายสาเนา
แบบคาขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจ้าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง
เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อส่งสานักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(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)
ช่องทางการร้องเรียน
1) สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 1279 / 0 7562 1527 โทรสาร 0 7562 1112
2) สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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โทรศัพท์ 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202
สายด่วน 1694
3) ศูนย์ดารงธรรม ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7562 7937
4 ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 ( เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )
5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ 99 หมู่ 4
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900
- สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 2) ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 2306-7
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
2. หนังสือรับรองการจ้าง
3. หนังสือรับรองวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทางาน
4. หนังสือมอบอานาจ

