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คู่มือส าหรับประชาชน 
คู่มือส าหรับประชาชน:  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: 
กระทรวง: 

การขอต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติ 
การท างานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวงแรงงาน 

  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตท างานประสงค์จะท างานต่อไปให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุโดยสามารถยื่นค าขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วันเมื่อยื่นค าขอแล้วให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตท างานไปพลางก่อนได้
จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี 
หมายเหตุ : 
  * ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้
ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
  * ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  * ระยะเวลาที่ก าหนดส าหรับการขออนุญาตท างานของคนต่างด้าวทุกกรณีท่ีมีปริมาณค าขอไม่เกิน 25 ค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการด าเนินการอาจยาวกว่าที่ก าหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค าขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจ านวนการให้บริการตามที่ก าหนด 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 วันท าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้รับบริการยื่นค าขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาตท างานหรือ
1 วันท าการ ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
หนังสือไม่อนุญาตท างาน 
(หมายเหตุ: -) 

 

4) - 
ผู้รับบริการช าระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

0 วันท าการ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13  
(แบบตท.7) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการจัดหางาน 

2) 
 

ใบอนุญาตท างาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการจัดหางาน 

3) 
 

ส าเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองของผู้ซ่ึงเคย
เป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและ
ระยะเวลาการท างานที่ผู้ย่ืนค าขอเคยท างานด้วยหรือหนังสือรับรอง
ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่
จ้างบุคคลสัญชาติไทยท างานพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผล
ดังกล่าวตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนายจ้าง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือส าเนาใบส าคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคลธรรมดา) 

- 

8) 
 

กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าวให้แนบส าเนาใบอนุญาตท างานของ
นายจ้างหรือหากนายจ้างไม่ได้ ท างานในประเทศไทยและไม่มี
ใบอนุญาตท างานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง
การ มอบอ านาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนาม
แทนจ านวน 1 ชุด 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญาตท างาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ไม่เกิน  1 เดือนหรือตามที่แพทย์ระบุ) 

- 

10) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งของสถานที่ท างาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

ส าเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นค าขอเป็นคนต่าง
ด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศซึ่งได้รับการผ่อน
ผันให้ไปประกอบอาชีพณที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่าง
รอการเนรเทศ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนรเทศ) 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าว 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  ธันวาคมพ.ศ.2515) 

- 

13) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนรเทศหรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 337  ลงวันที่ 13  ธันวาคมพ.ศ.2515) 

- 

14) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับ
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13  
ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ) 

- 

15) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออก
บัตรเป็นการชั่วคราวของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีท่ีเป็นการขออนุญาตท างานนอกเขตที่พักอาศัยหรือ
เขตพ้ืนที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว) 

- 

16) 
 

หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จ านวน 1 ฉบับและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจคน
ไทยจ านวน 1 ชุด 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง) 
 
 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
17) 

 
(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลในประเทศ
ไทยบริษัทจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)  ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

18) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ) ส าเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 
2542 ไม่เกิน 6 เดือน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

19) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ) ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

20) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัย
รัฐบาล)  หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวต าแหน่ง  
 ระยะเวลาการจ้าง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

21) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนรัฐบาล) หนังสือรับรอง
จากส่วนราชการต้นสังกัด (ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขต
การศึกษา, ส านักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวต าแหน่งงาน
ระยะเวลาการจ้าง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 
 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
22) 

 
(กรณีนายจ้างเป็นโรงเรียนเอกชน) ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบส าเนาใบอนุญาตต่างๆที่
เกี่ยวข้องจ านวน 1 ชุด) 

- 

23) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน) ส าเนาหนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามของมหาวิทยาลัย 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

24) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ) ส าเนาหนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิสมาคมหรือองค์การพร้อมวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
และส าเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

25) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ) หนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) 

- 

26) 
 

(กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

2) (ก) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับอาชีพรับจ้าง
ท างานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 225 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
3) (ข) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับอาชีพรับจ้าง

ท างานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 6 เดือน 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 450 บาท 
 
 

4) (ค) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับอาชีพรับจ้าง
ท างานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 900 บาท 
 
 

5) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับอาชีพรับจ้าง
ท างานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมส าหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราในข้อ 
(ก)  (ข) หรือ (ค) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

6) (ก) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับสาขาอาชีพ
อ่ืนนอกจากอาชีพรับจ้างท างานในบ้านและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 750 บาท 
 
 

7) (ข) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับสาขาอาชีพ
อ่ืนนอกจากอาชีพรับจ้างท างานในบ้านและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 
 
 

8) (ค) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับสาขาอาชีพ
อ่ืนนอกจากอาชีพรับจ้างท างานในบ้านและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
 
 

9) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับสาขาอาชีพอ่ืน
นอกจากอาชีพรับจ้างท างานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่
มีอายุเกิน 1 ปีให้ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี
เพิ่มข้ึนตามอัตราในข้อ (ก)  (ข) หรือ (ค) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13  (แบบตท.7) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 

1) กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดย
ผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ 
2) ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้ 
 - เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี หรือผู้รับมอบอ านาจ 
 - เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอ านาจ 

 


