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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำวและกัมพูชำ
ที่เข้ำมำทำงำนในลักษณะไป – กลับหรือตำมฤดูกำล ตำมมำตรำ 14 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพะเยำ 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
สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
เลขที่ 5 หมู่ 1 ตาบลบ้านตา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000 โทรศัพท์ 0 5488 7261-5

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

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. คนต่างด้าวที่มีภูมิลาเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งประสงค์จะทางานเป็นการชั่วคราวในช่วง
ระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กาหนดให้ เฉพาะการทางานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่อง
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กับท้องที่ดังกล่าว ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานชั่วคราวพร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อ
นายทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
2. คนต่างด้าวต้องผ่านการตรวจสุขภาพและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวง
3. นายจ้างได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
หมำยเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่ส ามารถพิ จารณาได้ 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
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณา / เสนอความเห็นต่อ
นายทะเบียน

สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
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รวมระยะเวลำ 1 วันทำกำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าว ตามมาตรา 14 (แบบ ตท.9) จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือรับรองบุคคล บัตรผ่านแดน หรือเอกสารที่ประเทศ
ต้นทางออกให้ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร จานวน 1 ฉบับ
4. กรณีนายจ้างเป็นคนไทย ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
5. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง และสาเนาใบอนุญาตทางาน จานวน 1 ชุด
6. กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์รับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน) และสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนามหรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
สาเนาใบอนุญาตทางาน จานวน 1 ชุด
7. ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งรั บ รองว่าคนต่างด้าวไม่ มีลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎกระทรวงกาหนดลั ก ษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552 จานวน 1 ฉบับ
8. สาเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควตาที่ยังไม่หมดอายุ) จานวน 1 ชุด
9. รูปถ่ายคนต่างด้าวครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไม่เกิน
6 เดือน) จานวน 3 รูป
10. หนั งสื อ มอบอ านาจจากคนต่ างด้ า วติ ด อากรแสตมป์ 10 บาท จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาบั ต ร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ค่ำธรรมเนียม
- ค่าคาขอ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน อายุไม่เกิน 3 เดือน 225 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0 2246 3051
สานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เลขที่ 5 หมู่ 1 ตาบลบ้านตา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5488 7261-5
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าว ตามมาตรา 14 (แบบ ตท.9)

