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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (ชั้น 3) ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-246257
โทรสาร 055-249228

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

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
นายจ้างที่ได้รับการจัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาวและกัมพูชา เข้ามาทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ต้องยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวต้องขอรับ
ใบอนุญาตทางาน ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ ส านักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้ จัดสรร
จานวนแรงงานต่างด้าว
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หมายเหตุ :
* 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 ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า / ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า และจัดส่งเอกสารถึงสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

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

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

ทางการลาว/กัมพูชา

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

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

6. เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาตทางานแทน
คนต่างด้าว / ออกหนังสือเป็นหลักฐานให้นายจ้าง
/ จัดส่งเอกสารให้สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)

หมายเหตุ : 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

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

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

- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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10. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

11. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทางาน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ ( ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และระยะเวลาการ
ดาเนินการของทางการลาว/กัมพูชา และไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
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
หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
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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
เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
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 ษัท จั ดหางาน ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางานและส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนา
บัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
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เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
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
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน
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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ค่าธรรมเนียม
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)
ช่องทางการร้องเรียน
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-246257
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

