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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
18 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)

2/5

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนต่า งด้า วผู้รับใบอนุญาตทํา งานประสงค์จ ะทํา งานต่อไป ให้ยื่น คํา ขอต่ออายุ ใบอนุญ าตต่อนาย
ทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคําขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคําขอแล้ว ให้
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่ส มบูร ณ์ เป็น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไม่เกิน 25
คําขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกว่าที่กําหนดไว้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคําขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจํานวนการให้บริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคําขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทํางาน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผู้รับบริการชําระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จํานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผู้ยื่นคําขอเคยทํางานด้วย หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะเป็น
นายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต จํานวน
1 ชุด
4. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พร้อม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสํา คัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง (กรณีนายจ้า งเป็นต่างด้าวบุคคล
ธรรมดา) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีนายจ้า งเป็นคนต่า งด้าว ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทํางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทํางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
9. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน (ไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ฉบับ
11. สําเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคําขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วย
การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างรอการ
เนรเทศ (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว (กรณีเป็นคน
ต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515)
จํานวน 1 ฉบับ
13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ) จํานวน 1 ฉบับ
15. สําเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผูว้ ่าราชการจังหวัด กรณีที่เป็นการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็น
การชั่วคราว จํานวน 1 ฉบับ
16. หนั งสื อมอบอํา นาจจากคนต่ า งด้า วติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท จํา นวน 1 ฉบับ และสํา เนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายืน่ ด้วยตนเอง)
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เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตําแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สํานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จํานวน 1 ฉบับ
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสําเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ สํ า เนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็น ภาษาไทย เอกสารที่เ ป็น ภาษาต่า งประเทศให้จัด ทํา คํา แปลเป็น ภาษาไทยและรับ รอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอํานาจ
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ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคําขอ

คําขอละ 100 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสําหรับอาชีพรับจ้างทํางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(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 ให้ชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข้อ 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 ให้ชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
18 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 074-614141 www.doe.go.th/phatthalung
- ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567
- E-Mail:damrongdhama@gmail.com
- สายด่วน 1694
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)

