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คู่มือการให้บริการประชาชน : การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนหรือกฎหมายอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและได้รับการขยายระยะเวลาการทางานตามกฎหมาย
นั้นๆ
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน

1 วันทาการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทางาน

1 วันทาการ

-

ผู้รับบริการรับใบอนุญาต
ทางาน

0 วันทาการ

2)
3)
4)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
1
1
ชุด
หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
1)
ด้าวและใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่พร้อม
สาเนา
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
รับรองการจด
การค้า
2)
ทะเบียนนิติบุคคล
(ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจาตัว
3)
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

ที่

1)

2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบรายละเอียด กรมการจัดหางาน
ประกอบหนังสือ
แจ้งการอนุญาต
ตามมาตรา 12
แห่งพ.ร.บ.การ
ทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.
2551
ใบอนุญาตทางาน กรมการจัดหางาน
หนังสือที่แสดงว่า ได้รับอนุญาตให้
ขยายระยะเวลา
ทางานจาก
สานักงาน

หมายเหตุ
-

-

(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-
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ที่

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(B.O.I) หรือการ
นิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
(IEAT)
หนังสือมอบ
1
0
ชุด
(กรณีคนต่างด้าว
อานาจจากคน
ไม่มายืน่ เอกสาร
ต่างด้าวติดอากร
ด้วยตนเอง)
แสตมป์ 10 บาท
1 ฉบับและสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551
2)

หนังสือมอบอานาจ
-

คู่มือการให้บริการประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามกระทรวงแรงงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทางานประสงค์จะทางานต่อไปให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุโดยสามารถยื่นคาขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วันเมื่อยื่นคาขอแล้วให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้
จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 3 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับ
4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13
(แบบตท.7)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) ใบอนุญาตทางาน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคย
เป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและ
ระยะเวลาการทางานที่ผู้ยื่นคาขอเคยทางานด้วยหรือหนังสือรับรอง
ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ4) หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่
จ้างบุคคลสัญชาติไทยทางานพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผล
ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

-

-

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)
7) สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคลธรรมดา)
8) กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าวให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของ
นายจ้างหรือหากนายจ้างไม่ได้ ทางานในประเทศไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง
การ มอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนาม
แทนจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ9) ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญาตทางาน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย์ระบุ)
10) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ11) สาเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอเป็นคนต่าง
ด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศซึ่งได้รับการผ่อน
ผันให้ไปประกอบอาชีพณที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่าง
รอการเนรเทศ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนรเทศ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
12) สาเนาใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าว
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ.2515)
13) สาเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนรเทศหรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ.2515)
14) สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับ
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)
15) สาเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออก
บัตรเป็นการชั่วคราวของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีที่เป็นการขออนุญาตทางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือ
เขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว)
16) หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับและสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจคน
ไทยจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
17) (กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลในประเทศ
ไทยบริษัทจากัด / ห้างหุ้นส่วนจากัด) สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลาดับ

18)

19)

20)

21)

22)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ) สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.
2542 ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ) สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนรัฐบาล) หนังสือรับรอง
จากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขต
การศึกษา, สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการจ้าง
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นโรงเรียนเอกชน) สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาตต่างๆที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ
23)

24)

25)

26)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เกี่ยวข้องจานวน 1 ชุด)
(กรณีนายจ้างเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน) สาเนาหนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ) สาเนาหนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิสมาคมหรือองค์การพร้อมวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
และสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ) หนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการ
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ)
(กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2)
3)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

(ก) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับอาชีพรับจ้าง ค่าธรรมเนียม 225 บาท
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ข) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับอาชีพรับจ้าง ค่าธรรมเนียม 450 บาท
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 6 เดือน
(หมายเหตุ: -)

ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
4) (ค) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับอาชีพรับจ้าง
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี
(หมายเหตุ: -)
5) ค่า ธรรมเนี ยมการต่ ออายุใ บอนุญาตทางานสาหรั บอาชีพรั บจ้า ง
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระ
ค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราในข้อ
(ก) (ข) หรือ (ค)
(หมายเหตุ: -)
6) (ก) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับสาขาอาชีพ
อื่ น นอกจากอาชี พ รั บ จ้ า งท างานในบ้ า นและอาชี พ กรรมกร
ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(หมายเหตุ: -)
7) (ข) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับสาขาอาชีพ
อื่ น นอกจากอาชี พ รั บ จ้ า งท างานในบ้ า นและอาชี พ กรรมกร
ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
(หมายเหตุ: -)
8) (ค) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับสาขาอาชีพ
อื่ น นอกจากอาชี พ รั บ จ้ า งท างานในบ้ า นและอาชี พ กรรมกร
ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
(หมายเหตุ: -)
9) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานสาหรับสาขาอาชีพอื่น
นอกจากอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่
มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี
เพิ่มขึ้นตามอัตราในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค)
(หมายเหตุ: -)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (แบบตท.7)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 900 บาท

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ค่าธรรมเนียม 750 บาท

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดย
ผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชานาญการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทางานประสงค์จะทางานต่อไปให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุโดยสามารถยื่นคาขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วันเมื่อยื่นคาขอแล้วให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้
จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่ง
ตรวจสอบ(ถ้ามี) / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน

1 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(กรณีส่งตรวจสอบ
ใช้เวลา 5 วันทา
การ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง 1 วันทาการ
นามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด

-

2)

3)
4)

0 วันทาการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ใบอนุญาต

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) ใบอนุญาตทางาน กรมการจัดหางาน 1
หนังสือเดินทาง 1
หรือใบสาคัญถิ่น
2) ที่อยู่และใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว
สาเนาใบอนุญาต 0
ประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่เป็นการ
ประกอบวิชาชีพที่
3)
กฎหมาย
กาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ใบรับรองแพทย์ 1
ซึ่งรับรองว่าคน
ต่างด้าวไม่มี
ลักษณะต้องห้าม
ตามกฎกระทรวง
4)
กาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคน
ต่างด้าวซึ่งจะ
ขอรับใบอนุญาติ
ทางานพ.ศ. 2552

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
0
ชุด
1
ชุด
-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(ไม่เกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย์
ระบุ)
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ที่

5)

ที่
1)

2)

3)
4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
0
0
ชุด
(กรณีคนต่างด้าว
อานาจจากคน
ไม่มายืน่ ด้วย
ต่างด้าวติดอากร
ตนเอง)
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
และสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอต่ออายุ
กรมการจัดหางาน
ใบอนุญาตทางาน
ตามมาตรา 23
(แบบตท.5)
สาเนาหลักฐาน การศึกษาและ
ประสบการณ์การ
ทางานกรอก
ข้อมูลตามแบบที่
กาหนด
เอกสารตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
ในใบอนุญาต
ทางาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรอง
การจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น กรมการปกครอง
คนไทย) สาเนา
บัตรประชาชน
ของนายจ้างหรือ
หากเป็นส่วน
ราชการให้แนบ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
ข้าราชการ
(กรณีนายจ้างเป็น 0
1
ฉบับ
คนต่างด้าว) ให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตทางาน
ของนายจ้าง

-

0

0

ชุด

(หากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางาน
ต้องให้ Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

ชุด

(ไม่เกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

(ไม่เกิน 6 เดือน)

6)

7)

8)

9)

หนังสือมอบ
อานาจจาก
นายจ้างติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
และสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดและ
ห้างหุ้นส่วน
จากัด) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อม
วัตถุประสงค์
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประเทศไทย
บริษัทจากัด)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5)
(กรณีนายจ้างเป็น 0
1
ชุด
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดและ
ห้างหุ้นส่วน
จากัด) กรณีที่ทุน
จดทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
10) การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างเป็น 0
1
ฉบับ
(ไม่เกิน 6 เดือน)
นิติบุคคล
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
รับรองข้อความที่
11)
นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ที่
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ด้าวพ.ศ. 2542
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคล
ต่างประเทศ)
12)
สาเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคล
ต่างประเทศ)
สาเนาหลักฐาน
การนาเงินจาก
13) ต่างประเทศเข้า
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
ธุรกรรมทาง
การเงิน, ใบโอน
เงินเป็นต้น)
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคล
ต่างประเทศ)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
14)
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

(กรณีเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจในประเทศ
ไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้
แนบสาเนารายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน
จานวน 1 ชุด)

-

0

1

ชุด

-
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ที่

15)

16)

17)
18)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
2552
(กรณีนายจ้างเป็น
หน่วยราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากส่วน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนต่างด้าว
ตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
จ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรอง
จากจากส่วน
ราชการต้นสังกัด
(สานักงาน
การศึกษาขึ้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สานักงานเขต) ซึง่
ระบุชื่อคนต่าง
ด้าวตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการ
จ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
สาเนาสัญญาจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือแต่งตั้ง
ครู/ผู้สอนปฏิบัติ
หน้าที่
(กรณีนายจ้างเป็น 0
1
ฉบับ
19) โรงเรียนเอกชน)
สาเนาสัญญาจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น 0
1
ฉบับ
โรงเรียนเอกชน)
สาเนาใบอนุญาต
20)
ให้จัดตั้งโรงเรียน
ที่

(กรณีนายจ้างเป็น มหาวิทยาลัย
เอกชน) สาเนา
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน
21) ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การซึ่งระบุชื่อคน
ต่างด้าวตาแหน่ง
และระยะเวลา
การจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น มหาวิทยาลัย
เอกชน) สาเนา
หนังสือการจัดตั้ง
22)
มหาวิทยาลัยและ
คาสั่งแต่งตั้งผู้มี
อานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีนายจ้างเป็น มูลนิธิสมาคมหรือ
23) องค์การ) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิ

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆที่
เกี่ยวข้องจานวน 1
ชุด)
-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สมาคมหรือ
องค์การพร้อม
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและ
สาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เป็นปัจจุบัน
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
หนังสือรับรอง
จากกรมการ
24)
ท่องเที่ยวพร้อม
รายชื่อคนต่างด้าว
เลขที่หนังสือ
เดินทางตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
ถ่ายทา
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
25) รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้
ประสานงาน
(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
26)
ต่างประเทศ)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(ไม่เกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

-
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ที่

27)

28)

29)

30)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
(บอจ.5)
(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)
สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์
(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552 จา
(กรณีนายจ้างมี
ภูมิลาเนาหรือถิ่น
ที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร)
สาเนาสัญญาจ้าง
เหมาสัญญาซื้อ
ขายหรือเอกสาร
อื่นทีแสดงว่าผู้ยื่น
คาขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเป็นการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง) สาเนา
สัญญาจ้างเหมา
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าผู้ยื่นคา
ขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเป็นการ
0
1
ชุด
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ
31) ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่
ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าว
ที่

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ค่าธรรมเนียม750 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
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ค่าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ 4)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี
เพิ่มขึ้นตามอัตราในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางานตามมาตรา 23 (แบบตท.5) / หนังสือรับรองการจ้าง / หนังสือมอบอานาจ
7. หมายเหตุ
1. กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
ใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงรายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ

คู่มือการให้บริการประชาชน : การขอใบแทนใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามกระทรวงแรงงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตทางานชารุดหรือสูญหายให้ผู้ถือใบอนุญาตทางานยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตทางานต่อนายทะเบียนภายใน
15 วันนับแต่วันที่ทราบการชารุดหรือสูญหายโดยต้องดาเนินการก่อนวันที่หมดอายุของใบอนุญาตทางานนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบั นทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :2 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทนใบอนุญาตทางาน

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

4 ชั่วโมง

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

3 ชั่วโมง

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับ
4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: -)
ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบแทนใบอนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: (คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบแทนใบอนุญาต
ทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13
(แบบตท.7)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) ใบอนุญาตทางานที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้า
พนักงานตารวจในกรณีที่ใบอนุญาตทางานสูญหาย
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ3) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีเข้มขนาด 3X4
เซนติเมตรถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจานวน 3 รูป
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ4) หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับและสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจคน
ไทยจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง / สาเนาเอกสารทุก
ฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยคนต่างด้าวหรือผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2)
3)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางาน ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ในบ้านและอาชีพกรรมการ / - ใบแทนใบอนุญาตทางานฉบับละ
(หมายเหตุ: -)
ค่า ธรรมเนี ยมการทางานของคนต่ า งด้า วสาหรั บ สาขาอาชีพ อื่ น ค่าธรรมเนียม 500 บาท
นอกจากสาขาอาชีพรั บจ้า งทางานในบ้านและอาชีพกรรมการ /
- ใบแทนใบอนุญาตทางานฉบับละ
(หมายเหตุ: -)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (แบบตท.7))
(หมายเหตุ: -)
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตทางานชารุดหรือสูญหายให้ผู้ถือใบอนุญาตทางานยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาตทางานต่อนายทะเบียนภายใน
15 วันนับแต่วันที่ทราบการชารุดหรือสูญหายโดยต้องดาเนินการก่อนวันที่หมดอายุของใบอนุญาตทางานนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน

4 ชั่วโมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบแทนใบอนุญาต
ทางาน

3 ชั่วโมง

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน

0 วันทาการ

2)

3)

4)

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(คนต่างด้าวต้องลง
ลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาต
ทางานต่อหน้า

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด 3x4 0
0
ฉบับ
(แต่งกายสุภาพ
เซนติเมตรจานวน
หน้าตรงไม่ใช้รูป
3 รูป
จากคอมพิวเตอร์/
โพลาลอยด์ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือเดินทาง 1
1
ชุด
หรือใบสาคัญถิ่น
ที่อยู่และใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว (ถ้ามี)
หนังสือมอบ
0
0
ชุด
(1. กรณีคนต่าง
อานาจจากคน
ด้าวไม่มายื่นด้วย
ต่างด้าวติดอากร
ตนเอง
แสตมป์ 10 บาท
2. สาเนาเอกสาร
จานวน 1 ฉบับ
ทุกฉบับต้องลง
และสาเนาบัตร
ลายมือชื่อรับรอง
ประชาชนของ
โดยคนต่างด้าว
ผู้รับมอบอานาจ
หรือผู้รับมอบ
คนไทยจานวน 1
อานาจ)
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน
ตามมาตรา 25
(แบบตท. 4)
(กรณีใบอนุญาต
ทางานสูญหาย)
หลักฐานการรับ
แจ้งความของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
(กรณีใบอนุญาต
ทางานสูญหาย)
สาเนาใบอนุญาต
ทางานเล่มที่สูญ
หาย (ถ้ามี)
(กรณีใบอนุญาต
ทางานชารุดใน
สาระสาคัญ)
ใบอนุญาตทางาน
ฉบับที่ชารุด/
เสียหายพร้อม
สาเนา

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน 1
0
ชุด
-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการจัดหางาน

0

1

ฉบับ

กรมการจัดหางาน

1

1

ฉบับ

(สาเนาเอกสารทุก
ฉบับต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยคน
ต่างด้าวหรือผู้รับ
มอบอานาจ)
(สาเนาเอกสารทุก
ฉบับต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยคน
ต่างด้าวหรือผู้รับ
มอบอานาจ)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทางาน
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานตามมาตรา 25 (แบบตท.4) / หนังสือมอบอานาจ
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน

1 วันทาการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณาลง
นามในใบอนุญาตทางาน

1 วันทาการ

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตทางาน

0 วันทาการ

2)
3)

4)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(คนต่างด้าวต้องลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถ่ายคนต่าง
0
0
ชุด
ด้าวครึ่งตัวหน้า
ตรงแต่งกาย
1)
สุภาพขนาด 3 x
4 เซ็นติเมตร
จานวน 3 รูป
หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
1
1
ชุด
หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
2)
ด้าวและใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่พร้อม
สาเนา
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
3) รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนนิติบุคคล

หมายเหตุ
( ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)

-

(ไม่เกิน 6 เดือน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบรายละเอียด สานักบริหาร
1
0
ฉบับ
ประกอบหนังสือ แรงงานต่างด้าว
แจ้งการอนุญาต
ตามมาตรา 12
1)
แห่งพ.ร.บ. การ
ทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.
2551
หนังสือที่แสดงว่า 1
0
ฉบับ
ได้รับอนุญาตให้
2) เข้ามาทางานตาม
กฎหมายอื่นเช่น
หนังสือจาก
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(BOI) หรือ
หนังสือจากการ
นิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
(IEAT) หรือ
หนังสือจากกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

5. ค่าธรรมเนียม
1) (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ค่าธรรมเนียม750 บาท
หมายเหตุ 2)

(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -

3)

(ค) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน
(ก) (ข) หรือ (ค)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าวพ.ศ.
2551
2)

หนังสือมอบอานาจ
-

คู่มือการให้บริการประชาชน : การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามกระทรวงแรงงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทางานตามมาตรา 13 ประกอบด้วย
1. คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพณที่แห่งใดแทนการ
เนรเทศหรืออยู่ระหว่างการรอเนรเทศ
2. คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ.2515 หรือตามกฎหมาย
อื่น
3. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2515
4. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ยกเว้นคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเนื่องจาก
ขึ้นกับนโยบายในแต่ละปี
หมายเหตุ :
* ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :3 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) / สรุปความเห็นต่อ
นายทะเบียน /
(หมายเหตุ: (กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: -)
4) ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13
(แบบตท.7)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคย
เป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและ
ระยะเวลาการทางานที่ผู้ยื่นคาขอเคยทางานด้วยหรือหนังสือรับรอง
ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน

-

ลาดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุหนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่
จ้างบุคคลสัญชาติไทยทางานพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผล
ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)
สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าวบุคคลธรรมดา)
ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญาตทางาน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย์ระบุ)
กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าวให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของ
นายจ้างหรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานในประเทศไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง
การ มอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนาม
แทนจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีเข้มขนาด 3X4

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ

10)

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เซนติเมตรถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจานวน 3 รูป
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุสาเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอเป็นคนต่าง
ด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศซึ่งได้รับการผ่อน
ผันให้ไปประกอบอาชีพณที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่าง
รอการเนรเทศ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนรเทศ)
สาเนาใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าว
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ.2515)
สาเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ
เนรเทศหรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ.2515)
สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับ
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ
15)

16)

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)
สาเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออก
บัตรเป็นการชั่วคราวของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีที่เป็นการขออนุญาตทางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือ
เขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว)
หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับและสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจคน
ไทยจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลในประเทศ
ไทยและห้างหุ้นส่วนจากัด) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ) สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.
2542 ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นสถานประกอบการเอกชนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ) สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวตาแหน่งระยะเวลาการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

-

ลาดับ

21)

22)

23)

24)

25)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
จ้าง
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนรัฐบาล) หนังสือรับรอง
จากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขต
การศึกษา, สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการจ้าง
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นโรงเรียนเอกชน) สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาตต่างๆที่
เกี่ยวข้องจานวน 1 ชุด)
(กรณีนายจ้างเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน) สาเนาหนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุกรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ) สาเนาหนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิสมาคมหรือองค์การพร้อมวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
และสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

(ก) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้าง
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ข) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้าง
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 6 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ค) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้าง
ทางานในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางาน
ในบ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเ กิน 1 ปีใ ห้ชาระ
ค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก)
(ข) หรือ (ค)
(หมายเหตุ: -)
(ก) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่น
นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและกรรมกรใบอนุญาตที่
มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ข) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่น
นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและกรรมกรใบอนุญาตที่
มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ค) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่น
นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและกรรมกรใบอนุญาตที่
มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
(หมายเหตุ: -)
ค่า ธรรมเนี ยมการทางานของคนต่ า งด้า วสาหรั บ สาขาอาชีพ อื่ น
นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและกรรมกรใบอนุญาตที่

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ค่าธรรมเนียม 225 บาท
ค่าธรรมเนียม 450 บาท

ค่าธรรมเนียม 900 บาท

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ค่าธรรมเนียม 750 บาท

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี
เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (แบบตท.7)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
ใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน
ตามข้อตกลง MRAs
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจาก
สภา / สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลง MRAs
2. คนต่างด้าวต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant
Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
(Tourist/Transit)
3. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522
จานวน 39 อาชีพ
4. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางานพ.ศ.
2552
5. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2552 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของ
ประเทศไทย
7. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการกรณีที่เป็นการประกอบกิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
8. ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการนับถัดจากวันที่รับคาขอพร้อมเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
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2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
พิจารณาความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน /
ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี)

4 ชั่วโมง

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(กรณีส่งตรวจสอบ
5 วันทาการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง 2 ชั่วโมง
นามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(คนต่างด้าวต้องลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
)

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

0 วันทาการ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด
0
0
ฉบับ
3X4 เซนติเมตร
1) (แต่งกายสุภาพ
หน้าตรงไม่ใช่รูป
จากคอมพิวเตอร์/
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ที่

2)

ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
โพลาลอยด์) ไม่
เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
หนังสือเดินทาง 1
1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอรับ
กรมการจัดหางาน
ใบอนุญาตทางาน
ตามมาตรา 9
(แบบตท.1)
สาเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
หรือหนังสือ
รับรองจากสภา/
สมาคมวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย
ของประเทศไทย
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคน
ต่างด้าวไม่มี
ลักษณะต้องห้าม
ตามกฎกระทรวง
กาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคน
ต่างด้าวซึงจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทางานพ.ศ. 2552
ไม่เกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย์
ระบุ
หนังสือมอบ
อานาจจากคน

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(กรอกแบบเป็น
ภาษาไทย)
0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

0

ชุด

(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นด้วย
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ต่างด้าวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
และสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
หนังสือรับรอง
การจ้าง
นายจ้างเป็นคน
ไทยให้แนบสาเนา
บัตรประชาชน
ของนายจ้างหรือ
หากเป็นส่วน
ราชการให้แนบ
สาเนาบัตร
ข้าราชการ
นายจ้างเป็นคน
ต่างด้าวให้แนบ
สาเนาใบอนุญาต
ทางานของ
นายจ้าง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ตนเอง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

0

0

ชุด

(หากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางาน
ต้องให้ Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

7)

8)

หนังสือมอบ
อานาจจาก
นายจ้างติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
และสาเนาบัตร

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วน
9)
จากัด) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลไม่เกิน 6
เดือน
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วน
จากัด) กรณีที่ทุน
จดทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
10) การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
11) (กรณีนายจ้างเป็น
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัด)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5) ไม่เกิน 6
เดือน
(กรณ๊นายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
รับรองข้อความที่
12) นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวพ.ศ. 2542
ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณ๊นายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
13) ต่างประเทศ)
สาเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(กรณ๊นายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)
14) สาเนาหลักฐาน
การนาเงินจาก
ต่างประเทศเข้า
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

( กรณีเข้ามา
ดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยก่อน
วันที่ 30 ตุลาคม
2545 ให้แนบ
สาเนารายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ธุรกรรมทาง
จานวน 1 ชุด )
การเงินและใบ
โอนเงินเป็นต้น)
(กรณ๊นายจ้างเป็น 0
1
ชุด
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
15)
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีหน่วย
1
0
ฉบับ
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากส่วน
16) ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนต่างด้าว
ตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
ที่
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
จ้าง
สาเนาแบบคา
0
1
ชุด
ขอตท.1 แบบ
หนังสือรับรอง
การจ้างหนังสือ
รับรองการจด
17) ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือ
เดินทางเพิ่มอีก 1
ชุด (เพื่อส่งสานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ
ตรวจสอบ)
ที่

หมายเหตุ
(กรณีคนต่างด้าวที่
มีสัญชาติประเทศ
กลุ่มเสี่ยงที่อาจ
เป็นภัยต่อความ
มั่นคง 34
ประเทศ)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 2)

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ค่าธรรมเนียม750 บาท
หมายเหตุ -

3)

(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -

4)

(ค) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

5)

ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ
(ค)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอรับใบอนุญาตทางานตามมาตรา 9 (แบบตท.1) / หนังสือรับรองการจ้าง / หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน / หนังสือมอบอานาจ
7. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
ใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ
3) คนต่างด้าวที่มีสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงจานวน 34 ประเทศให้ถ่ายสาเนาแบบคาขอตท.1
แบบหนังสือรับรองการจ้างหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 1 ชุดเพื่อส่งสานักข่าวกรอง
แห่งชาติตรวจสอบ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชานาญการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คนต่างด้าวต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant
Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist /
Transit)
2. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522
จานวน 39 อาชีพ
3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางานพ.ศ.
2552
4. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2552 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการกรณีที่เป็นการประกอบกิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
7. ระยะเวลาดาเนินการรวมไม่นับระยะเวลาการส่งตรวจสอบ (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน

1 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-
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ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถูกต้องของเอกสาร /
ออกใบรับคาขอ /
ลงทะเบียนรับคาขอ / ชาระ
ค่าคาขอ / บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่ง
1 วันทาการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(กรณีส่งตรวจสอบ
ระยะเวลา 5 วันทา
การ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง 1 วันทาการ
นามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(คนต่างด้าวต้องลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

0 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด 3x4 0
0
ฉบับ
เซ็นติเมตรไม่เกิน
1)
6 เดือนจานวน 3
รูป
สาเนาหลักฐาน 0
1
ชุด
การศึกษาและ
ประสบการณ์การ
2)
ทางานหรือกรอก
ข้อมูลตามแบบที่
กาหนด

หมายเหตุ
((แต่งกายสุภาพ
หน้าตรงไม่ใช่รูป
จากคอมพิวเตอร์/
โพลาลอยด์))
-
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ที่

3)

4)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่เป็นการ
ประกอบวิชาชีพที่
กฎหมาย
กาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
หนังสือมอบ
0
0
ชุด
อานาจจากคน
ต่างด้าวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอรับ
กรมการจัดหางาน
ใบอนุญาตทางาน
ตามมาตรา 9
(แบบตท.1)
หนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญถิ่น
ที่อยุ๋และใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว(ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคน
ต่างด้าวไม่มี
ลักษณะต้องห้าม
ตามกฎกระทรวง

หมายเหตุ
-

(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นด้วย
ตนเอง )

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

(ไม่เกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย์
ระบุ)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคน
ต่างด้าวซึงจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทางานพ.ศ. 2552
หนังสือรับรอง
การจ้าง
กรณีนายจ้างเป็น
คนไทยให้แนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
นายจ้างหรือหาก
เป็นส่วนราชการ
ให้แนบสาเนา
บัตรข้าราชการ
กรณีนายจ้างเป็น
คนต่างด้าวให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตทางาน
ของนายจ้าง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

หนังสือมอบ
อานาจจาก
นายจ้างติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ

1

0

ชุด

(หากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางาน
ต้องให้ Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

6)

7)

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วน
8)
จากัด) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อม
วัตถุประสงค์
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
9) บริษัทจากัด)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5)
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วน
จากัด) กรณีที่ทุน
จดทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
10) นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
(ไม่เกิน 6 เดือน)
การค้า

-

0

1

ชุด

(ไม่เกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

-
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ที่

11)

12)

13)

14)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
รับรองข้อความที่
นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวพ.ศ. 2542
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
สาเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
สาเนาหลักฐาน
การนาเงินจาก
ต่างประเทศเข้า
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
ธุรกรรมทาง
การเงิน, ใบโอน
เงินเป็นต้น)
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(ไม่เกิน 6 เดือน )

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

(กรณีเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจในประเทศ
ไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้
แนบสาเนารายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน
จานวน 1 ชุด)

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างเป็น 1
0
ฉบับ
หน่วยราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากส่วน
ราชการ/
15)
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนต่างด้าว
ตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
จ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น 1
0
ฉบับ
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรอง
16) จากส่วนราชการ
ต้นสังกัด
(สานักงาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน, เขต
ที่
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
การศึกษา,
สานักงานเขต) ซึง่
ระบุชื่อคนต่าง
ด้าวตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการ
จ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
สาเนาสัญญาจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
หนังสือแต่งตั้ง
ครู/ผู้สอนปฏิบัติ
หน้าที่
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
สาเนาสัญญาจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
สาเนาใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น มหาวิทยาลัย
เอกชน) สาเนา
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน
21) ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การซึ่งระบุชื่อคน
ต่างด้าวตาแหน่ง
และระยะเวลา
การจ้าง
22) (กรณีนายจ้างเป็น -

0

1

ฉบับ

(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆที่
เกี่ยวข้องจานวน 1
ชุด)
-

0

1

ชุด

-

17)

18)

19)

20)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สาเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คาสั่งแต่งตั้งผู้มี
อานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิ
สมาคมหรือ
23)
องค์การพร้อม
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและ
สาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เป็นปัจจุบัน
(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
24) องค์การ) หนังสือ
รับรองจากส่วน
ราชการ
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
หนังสือรับรอง
จากกรมการ
25)
ท่องเที่ยวพร้อม
รายชื่อคนต่างด้าว
เลขที่หนังสือ
เดินทางตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
ถ่ายทา
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเป็นองค์กร
เอกชน
ต่างประเทศ)

-

1

0

ชุด

-

10/13

ที่

26)

27)

28)

29)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ขอผู้ประสานงาน
(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5)
(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)
สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์
(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ชุด
(ไม่เกิน 6 เดือน )

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

30)

31)

32)

33)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างมี
ภูมิลาเนาหรือถิ่น
ที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร)
สาเนาสัญญาจ้าง
เหมาสัญญาซื้อ
ขายหรือเอกสาร
อื่นทีแสดงว่าผู้ยื่น
คาขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเป็นการ
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง) สาเนา
สัญญาจ้างเหมา
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าผู้ยื่นคา
ขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเป็นการ
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าว
สาเนาแบบคา

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีที่เป็นการ
ทางานที่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าว)

-

0

1

ชุด

(กรณีคนต่างด้าวที่
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ขอตท.1 แบบ
หนังสือรับรอง
การจ้างหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือ
เดินทาง (เพื่อส่ง
สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ
ตรวจสอบ)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
มีสัญชาติประเทศ
กลุ่มเสี่ยงที่อาจ
เป็นภัยต่อความ
มั่นคง 34
ประเทศ)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
ค่าธรรมเนียม750 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน (อายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน)
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน (อายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี)
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตาม
อัตราในข้อ (2) (3) หรือ (4)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอรับใบอนุญาตทางานตามมาตรา 9 (แบบตท.1) / หนังสือรับรองการจ้าง / หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน / หนังสือมอบอานาจ
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7.

หมายเหตุ
1.กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้
มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ
3.คนต่างด้าวที่มีสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงจานวน 34 ประเทศให้ถ่ายสาเนาแบบคาขอตท.1
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 1 ชุดเพื่อส่งสานักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชานาญการซึ่งอยู่นอก
ราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทางานในกิจการของตนในราชอาณาจักรจะยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตแทนคนต่างด้าว
2. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522
จานวน 39 อาชีพ
3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางานพ.ศ.
2552
4. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2552 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการกรณีที่เป็นการประกอบกิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
7. ระยะเวลาดาเนินการรวมไม่นับระยะเวลาการส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) และไม่รวมระยะเวลาที่ระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา 1)
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(กรณีส่งตรวจสอบ
5 วันทาการ)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

1 วันทาการ

-

คนต่างด้าวยื่นเอกสาร
0 วันทาการ
เพิ่มเติมเพื่อขอรับใบอนุญาต
ทางานเมื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว

-

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 วันทาการ
ถูกต้องของเอกสาร /
พิจารณาสรุปความเห็นต่อ
นายทะเบียน / บันทึกข้อมูล
บันทึกผลการพิจารณา /
พิมพ์ใบอนุญาตทางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง 1 วันทาการ
นามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(คนต่างด้าวต้องลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

5)

7)

1 วันทาการ

4)

6)

เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่ง
ตรวจสอบ (ถ้ามี) / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน
นายทะเบียนลงนามใน
หนังสือแจ้งรับคาขอ

0 วันทาการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) หนังสือเดินทาง 0
1
ฉบับ
สาเนาหนังสือ
1
1
ชุด
เดินทางของคน
ต่างด้าวที่มี
หลักฐานการ
อนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักร
2) ประเภทคนอยู่
ชั่วคราว (Non –
Immigrant) มิใช่
ประเภท
นักท่องเที่ยวหรือ
ผู้เดินทางผ่าน
พร้อมฉบับจริง

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอรับ
กรมการจัดหางาน
ใบอนุญาตทางาน
แทนคนต่างด้าว
ตามมาตรา 11
(แบบตท.3)
สาเนาหลักฐาน การศึกษาและ
ประสบการณ์การ
ทางานหรือกรอก
ข้อมูลตามแบบที่
กาหนด
สาเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่เป็นการ
ประกอบวิชาชีพที่
กฎหมาย

หมายเหตุ
(เอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเมื่อคนต่าง
ด้าวเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร
แล้ว)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
หนังสือรับรอง
การจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
คนไทย) ให้แนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
นายจ้างหรือหาก
เป็นส่วนราชการ
ให้แนบสาเนา
บัตรข้าราชการ
กรณีนายจ้างเป็น
คนต่างด้าวให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตทางาน
ของนายจ้าง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

0

0

ชุด

(หากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางาน
ต้องให้ Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

0

1

ชุด

-

6)

7)

8)

หมายเหตุ

หนังสือมอบ
อานาจจาก
นายจ้างติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
และสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
(กรณีนายจ้างเป็น กรมพัฒนาธุรกิจ
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วน
จากัด) หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อม
วัตถุประสงค์ไม่
เกิน 6 เดือน
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจากัด)
9)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5) ไม่เกิน 6
เดือน
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทยห้าง
หุ้นส่วนจากัด)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
10)
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
การค้า

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
รับรองข้อความที่
11) นายทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวพ.ศ. 2541
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
12)
สาเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
สาเนาหลักฐาน
การนาเงินจาก
ต่างประเทศเข้า
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
13) ธุรกรรมทาง
การเงิน ใบโอน
เงินเป็นต้น) หรือ
กรณีเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจในประเทศ
ไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้
แนบสาเนา
รายการ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(ไม่เกิน 6 เดือน)

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6
เดือน
(กรณีนายจ้างเป็น 0
1
ชุด
นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
14) จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างเป็น 1
0
ชุด
หน่วยงานราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากส่วน
15) ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนต่างด้าว
ตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
ที่
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ที่

16)

17)

18)

19)

20)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
จ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรอง
จากส่วนราชการ
ต้นสังกัด
(สานักงาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สานักงานเขต) ซึง่
ระบุชื่อคนต่าง
ด้าวตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการ
จ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
สาเนาสัญญาจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
หนังสือแต่งตั้ง
ครู/ผู้สอนปฏิบัติ
หน้าที่
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
สาเนาสัญญาจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
สาเนาใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียน
หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

21)

22)

23)

24)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เกี่ยวข้อง
(กรณีนายจ้างเป็น
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สาเนา
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน
ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การซึ่งระบุชื่อคน
ต่างด้าวตาแหน่ง
และระยะเวลา
การจ้าง
(กรณีนายจ้างเป็น
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สาเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คาสั่งแต่งตั้งผู้มี
อานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิ
สมาคมหรือ
องค์การพร้อม
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและ
สาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เป็นปัจจุบัน
(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ)
หนังสือรับรอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

25)

26)

27)

28)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
จากส่วนราชการ
กรณีเป็นองค์กร
เอกชน
ต่างประเทศ
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
หนังสือรับรอง
จากกรมการ
ท่องเที่ยวพร้อม
รายชื่อคนต่างด้าว
เลขที่หนังสือ
เดินทางตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
ถ่ายทา
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้
ประสานงานไม่
เกิน 6 เดือน
(กรณี
เป็นนิติบุคคล)
(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
สาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5)
(กรณ๊นายจ้างเป็น

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
บุคคลธรรมดา)
สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์
(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
29)
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีนายจ้างมี
ภูมิลาเนาหรือถิ่น
ที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร)
สาเนาสัญญาจ้าง
เหมาสัญญาซื้อ
30)
ขายหรือเอกสาร
อื่นทีแสดงว่าผู้ยื่น
คาขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเป็นการ
31) ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง) สาเนา
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สัญญาจ้างเหมา
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าผู้ยื่นคา
ขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเป็นการ
0
1
ชุด
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ
32) ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่
ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าว
สาเนาหนังสือแจ้ง 0
1
ฉบับ
ผลการพิจารณา
33) อนุญาตให้เข้ามา
ทางานได้
ที่

รูปถ่ายขนาด
3X4 เซนติเมตร
(แต่งกายสุภาพ
หน้าตรงไม่ใช่รูป
34)
จากคอมพิวเตอร์/
โพลาลอยด์) ไม่
เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป

0

0

ชุด

หมายเหตุ

-

(เอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเมื่อคนต่าง
ด้าวเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร
แล้ว)
(เอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเมื่อคนต่าง
ด้าวเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร
แล้ว)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์
ซึ่งรับรองว่าคน
ต่างด้าวไม่มี
ลักษณะต้องห้าม
ตามกฎกระทรวง
35)
กาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคน
ต่างด้าวซึงจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทางานพ.ศ. 2552
หนังสือมอบ
อานาจจากคน
ต่างด้าวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
36) และสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ชุด
สาเนาแบบคา
ขอตท.1 แบบ
หนังสือรับรอง
การจ้างหนังสือ
รับรองการจด
37) ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือ
เดินทาง (เพื่อส่ง
สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ
ตรวจสอบ)
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(เอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเมื่อคนต่าง
ด้าวเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร
แล้ว)

-

0

0

ชุด

(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นด้วย
ตนเอง / เอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่น
เมื่อคนต่างด้าวเดิน
ทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว)

-

0

1

ชุด

(กรณีคนต่างด้าวที่
มีสัญชาติประเทศ
กลุ่มเสี่ยงที่อาจ
เป็นภัยต่อความ
มั่นคง 34
ประเทศ)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -
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2)

วันที่พิมพ์
23/07/2558
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานอายุไม่เกิน 3 เดือน
ค่าธรรมเนียม750 บาท
หมายเหตุ -

3)

(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -

4)

(ค) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตาม
อัตราในข้อ (ก) (ข) หรือ (ค)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

6. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
ใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ

คู่มือการให้บริการประชาชน : การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามกระทรวงแรงงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
นายจ้างที่ได้รับการจัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามา
ทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่นต้องยื่น
คาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวต้องขอรับใบอนุญาตทางานณสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่หรือ
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้จัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว
ระยะเวลาดาเนินการรวม 21 วันทาการไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และระยะเวลาการดาเนินการของ
ทางการเมียนมาและไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะขอนาเข้า /
ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะขอนาเข้าและจัดส่ง

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับ

3)

4)

5)

6)

7)

ขั้นตอน
เอกสารถึงสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
(หมายเหตุ: (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร / เสนอผู้มีอานาจ
ลงนามในหนังสือส่งคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวให้
ทางการเมียนมาผ่านสถานฑูตเมียนมาประจาประเทศไทย
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
ทางการเมียนมาดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกแรงงานและ
จัดทาบัญชีรายชื่อ (name list) แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อให้
นายจ้างมายืนยันการขอจ้างแรงงานต่างด้าวกับกรมการจัดหา
งาน
(หมายเหตุ: (ไม่นับระยะเวลาการดาเนินการของทางการเมียน
มา))
การพิจารณา
นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อยืนยันการจ้าง / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารยืนยันการขอจ้างแรงงานต่างด้าว / ผู้มี
อานาจลงนามในหนังสือถึงสถานฑูตเมียนมาในประเทศไทย
เพื่อยืนยันการขอจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้างและถึง
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซ่า
Non L-A และอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
คนต่างด้าวยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางานพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร / ชาระ
ค่าคาขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: (ดาเนินการเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยและผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร / เสนอความเห็น
ต่อนายทะเบียน / บันทึกข้อมูล / พิมพ์ใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

5 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

5 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

5 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับ
ขั้นตอน
8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: -)
9) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: (คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่))

ระยะเวลา
2 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) หนังสือ
แสดงความต้องการแรงงานพม่า (Demand Letter of
Myanmar Worker)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) หนังสือ
แต่งตั้ง (Power of Attorney) พร้อมสาเนาใบอนุญาตทางาน
(Agency Licence) จานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ3) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) สัญญา
จ้างแรงงาน (Employment Contract)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) สาเนา
หนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) และหนังสือ
ยืนยันการมีโควต้า
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ5) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) หนังสือ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
มอบอานาจของนายจ้างพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
มอบและผู้รับมอบจานวน 1 ชุด (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงานให้แนบสาเนาหลักฐานแสดง
การเป็นพนักงานจานวน 1 ชุด / กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน
ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้รับอนุญาตจานวน 1 ชุดหากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหา
งานให้แนบสาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วยจานวน 1 ชุด)
(เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจ้าง
แรงงาน) หนังสือนาส่งและบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวจาก
ทางการเมียนมาที่มีการรับรองโดยสอท.
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจ้าง
แรงงาน) สาเนาหนังสือนาส่งคาร้องของกรมการจัดหางาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจ้าง
แรงงาน) สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจ้าง
แรงงาน) หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบจานวน 1 ชุด (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงานให้แนบสาเนาหลักฐานแสดง
การเป็นพนักงานจานวน 1 ชุด / กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน
ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้รับอนุญาตจานวน 1 ชุดหากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหา

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ลาดับ
10)

11)

12)

13)

14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
งานให้แนบสาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วยจานวน 1 ชุด)
(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) แบบคาขอรับ
ใบอนุญาตทางาน (ตท.2)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) หนังสือเดินทาง
พร้อมการตรวจลงตราวีซ่าพร้อมสาเนา
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) หนังสือรับรอง
การจ้างตามแบบที่กรมการจัดหางานกาหนดจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) ใบรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่
รับรองว่าผู้ยื่นคาขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบและไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา 10
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ไม่เกิน 6 เดือน)
(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) รูปถ่ายครึ่งตัว
หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีเข้มขนาน 3 x 4 เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจานวน 3 รูป
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของสถานที่ทางานจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ
16)

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) หนังสือมอบ
อานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์
10 บาทจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาบัตร
ประชาชนของนายจ้างและสาเนาทะเบียนบ้านจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนา
ใบอนุญาตทางานของนายจ้างหรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และ
สถานทูตไทยรับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทนจานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (บริษัทจากัด
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด))
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

21)

22)

23)

24)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาหนังสือ
รับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนา
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นโรงเรียนเอกชน)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาหนังสือ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาหนังสือ
รับรองการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมหรือองค์การพร้อมวัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ลาดับ

25)

26)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ข้อบังคับและสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการ
จ้างแรงงานและการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) - สาเนาสัญญา
จ้างเหมาสัญญาซื้อขายหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นผู้ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2)
3)

4)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

(ก) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานใน ค่าธรรมเนียม 225 บาท
บ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ข) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานใน ค่าธรรมเนียม 450 บาท
บ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6
เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ค) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานใน ค่าธรรมเนียม 900 บาท

ลาดับ

5)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
บ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1
ปี
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานในบ้าน ค่าธรรมเนียม 0 บาท
และอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราในข้อ (ก) (ข) หรือ
(ค)
(หมายเหตุ: -)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือการให้บริการประชาชน : การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชาตามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามกระทรวงแรงงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
นายจ้างที่ได้รับการจัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา
เข้ามาทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น
ต้องยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวต้องขอรับใบอนุญาตทางานณสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่หรือ
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้จัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว
ระยะเวลาดาเนินการรวม 25วันทาการไม่นับรวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และระยะเวลาการดาเนินการของ
ทางการลาว/กัมพูชา
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะขอนาเข้า /
ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะขอนาเข้าและจัดส่ง
เอกสารถึงสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
(หมายเหตุ: (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์))
3) การพิจารณา
พิจารณารายละเอียดของเอกสาร / เสนอผู้มีอานาจลงนามใน
หนังสือส่งคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวให้ทางการลาว/
กัมพูชาผ่านสถานทูตลาว/กัมพูชาประจาประเทศไทย
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
ทางการลาว/กัมพูชาดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกแรงงาน
และจัดทาบัญชีรายชื่อ (name list) แจ้งนายจ้างเพื่อให้
นายจ้างนาไปยื่นขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
(หมายเหตุ: (ไม่นับระยะเวลาการดาเนินการของทางการลาว/
กัมพูชา))
5) การตรวจสอบเอกสาร
นายจ้างยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร / ชาระ
ค่าคาขอ
(หมายเหตุ: -)
6) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว /
ออกหนังสือเป็นหลักฐานให้นายจ้าง / จัดส่งเอกสารให้สานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว
(หมายเหตุ: (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสารทาง

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

5 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

3 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับ
7)

8)

9)

10)
11)

ขั้นตอน
ไปรษณีย์))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือถึงสถานทูตไทยณเวียงจันทร์ /
พนมเปญเพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซ่า Non L – A และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดิน
ทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาในประเทศไทย
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
คนต่างด้าวยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางานพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: (เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและ
ผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร / เสนอความเห็น
นายทะเบียน / บันทึกข้อมูล / พิมพ์ใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: -)
ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาตทางาน
(หมายเหตุ: (คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตทางาน
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

5 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

5 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

0 วันทาการ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) แบบคา
ร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) หนังสือ
แสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)
ฉบับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน

-

ลาดับ
3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) หนังสือ
แต่งตั้ง (Power of Attorney) พร้อมสาเนาใบอนุญาตทางาน
(Agency Licence) จานวน 1 ชุด
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) สัญญา
จ้างแรงงาน (Employment Contract)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) สาเนา
หนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) พร้อมสาเนา
หนังสือยินยอมการมีโควต้า
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว) หนังสือ
มอบอานาจของนายจ้างพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
มอบและผู้รับมอบจานวน 1 ชุด (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ( กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงานให้แนบสาเนาหลักฐานแสดง
การเป็นพนักงานจานวน 1 ชุด / กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน
ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้รับอนุญาตจานวน 1 ชุดหากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหา
งานให้แนบสาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วยจานวน 1 ชุด)
(เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
แบบคาขอรับใบอนุญาตทางาน (แบบตท.2)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

กรมการจัดหางาน

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) (เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
หนังสือรับรองการจ้าง
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ9) (เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ10) (เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ระบุด่านที่จะเดินทางเข้า
มา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ11) (เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
และผู้รับมอบจานวน 1 ชุด (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ( กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงานให้แนบสาเนาหลักฐานแสดง
การเป็นพนักงานจานวน 1 ชุด / กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน
ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้รับอนุญาตจานวน 1 ชุดหากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหา
งานให้แนบสาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วยจานวน 1 ชุด)
12) (เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) คาร้องขอรับ
ใบอนุญาตทางาน (ตท.2)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ13) (เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) หนังสือเดินทาง
และการตรวจลงตราวีซ่าพร้อมสาเนา
ฉบับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

กรมการจัดหางาน

กรมการกงสุล

ลาดับ
14)

15)

16)

17)

18)

19)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) หลักฐานการรับ
เรื่องการขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน) ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ไม่เกิน 6 เดือน)
รูปถ่ายคนต่างด้าวครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีเข้ม
ขนาด 3x4 cm ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจานวน 3 รูป
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและสาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนไทย)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้างหรือหากนายจ้างไม่ได้ทางาน
ในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public
และสถานทูตไทยรับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนามแทน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหร้อมวัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ

20)

21)

22)

23)

24)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ออกไม่เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 ไม่
เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหากมีการเปลี่ยนแปลงให้
่
แนบ
สาเนาใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นโรงเรียนเอกชน)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลง
นามของมหาวิทยาลัย
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ

25)

26)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมหรือองค์การพร้อม
วัตถุประสงค์ข้อบังคับและสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็น
ปัจจุบัน
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างเป็นมูลนิธิสมาคมหรือองค์การ)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
(หลักฐานนายจ้าง) (เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวและการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว)
สาเนาสัญญาจ้างเหมาสัญญาซื้อขายหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่น
คาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยุ๋นอกราชอาณาจักร)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ค่าคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2)
3)

4)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

(ก) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานใน ค่าธรรมเนียม 225 บาท
บ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ข) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานใน ค่าธรรมเนียม 450 บาท
บ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6
เดือน
(หมายเหตุ: -)
(ค) ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานใน ค่าธรรมเนียม 900 บาท
บ้านและอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1

ลาดับ
5)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ปี
(หมายเหตุ: -)
ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานในบ้าน ค่าธรรมเนียม 0 บาท
และอาชีพกรรมกรใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปีให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปีเพิ่มขึ้นตามอัตราในข้อ (ก) (ข) หรือ
(ค)
(หมายเหตุ: -)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท้องที่หรือสถานที่ทางานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือการเพิ่มนายจ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานกับนายจ้างปัจจุบันต้องไม่เป็นงานห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานใน
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
2. การเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางานของนายจ้างปัจจุบันต้องเป็นไปตามหลักฐานที่ได้นามาแสดงประกอบการ
พิจารณาและตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. การเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขการทางานกับนายจ้างปัจจุบันต้องเป็นไปตามความจาเป็นและเหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือ
ลักษณะงานที่คนต่างด้าวทาอยู่เดิม
4. การเพิ่มนายจ้าง
- ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทาพ.ศ. 2522
จานวน 39 อาชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2552
- ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
- ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการกรณีที่เป็นการประกอบกิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา 1)
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม

2/19

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่ง
1 วันทาการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) / สรุป
ความเห็นต่อนายทะเบียน
นายทะเบียนพิจารณา / ลง 1 วันทาการ
นามในใบอนุญาตทางานหรือ
หนังสือไม่อนุญาตทางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(กรณีส่งตรวจสอบ
5 วันทาการ)

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
-

4)

0 วันทาการ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตทางาน กรมการจัดหางาน 1
1
ชุด
1) ฉบับจริงพร้อม
สาเนา
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจจากคน
2)
ต่างด้าวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประชาชนของ
3)
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทย
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นด้วย
ตนเอง)
(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นด้วย
ตนเอง)
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คาขออนุญาต
เปลี่ยนหรือเพิ่ม
ประเภทหรือ
ลักษณะงาน
นายจ้างท้องที่
หรือสถานที่
ทางานและ
เงื่อนไขตาม
มาตรา 26
(แบบตท.6)
(กรณีนายจ้างเป็น
คนไทย) สาเนา
บัตรประชาชน
ของนายจ้างหรือ
บัตรข้าราชการ
หากเป็น
ข้าราชการ
(กรณีนายจ้างเป็น
คนต่างด้าว)
สาเนาใบอนุญาต
ทางานของ
นายจ้าง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน 1
0
ชุด
-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการจัดหางาน

0

1

ชุด

1

0

ฉบับ

(หากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางาน
ต้องให้ Notary
Public และสถาน
ฑูตไทยรับรองการ
มอบอานาจให้
กรรมการหรือ
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทน)
-

0

1

ชุด

-

3)

4)

5)

(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) หนังสือ
รับรองการจ้าง
(กรณีเปลี่ยนหรือ -
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ที่

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
หลักฐาน
การศึกษาและ
ประสบการณ์หรือ
กรอกข้อมูลตาม
แบบที่กาหนด
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ฉบับ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่เป็นการ
ประกอบวิชาชีพที่
กฎหมาย
กาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
(กรณีเปลี่ยนหรือ 1
0
ชุด
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) หนังสือ
มอบอานาจจาก
นายจ้างติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และสาเนาบัตร
ประชาชนของผุู้
รับมอบอานาจคน
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไทย
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
8) นายจ้าง) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อม
วัตถุประสงค์ไม่
เกิน 6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) กรณีที่
ทุนจดทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
9) การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552 5
(กรณีเปลี่ยนหรือ
10) เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สานักงาน
0
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทยบริษัท
จากัดหรือห้าง
หุ้นส่วนจากัด)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทยบริษัท
จากัดหรือห้าง
หุ้นส่วนจากัด)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทยบริษัท
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (บอจ.5) ไม่
เกิน 6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
หนังสือรับรอง
11) ข้อความที่นาย
ทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวพ.ศ. 2542
ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
12) อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
13)
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
จากัด)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานการนา
เงินจาก
ต่างประเทศเข้า
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
ธุรกรรมทาง
การเงิน,ใบโอน
เงินเป็นต้น) หรือ
กรณีเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจในประเทศ
ไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้
แนบสาเนา
รายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ชุด
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) กรณีที่
ทุนจดทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
พิจารณาหรือที่
14) นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
ที่

หมายเหตุ

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)

8/19

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552 55

(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) หนังสือ
รับรองจากส่วน
15) ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนต่างด้าว
ตาแหน่ง
ระยะเวล
าการจ้าง
(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) หนังสือ
รับรองจากจาก
ส่วนราชการต้น
16) สังกัด (สานักงาน
การศึกษาขึ้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สานักงานเขต) ซึง่
ระบุชื่อคนต่าง
ด้าวตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการ
จ้าง
17) (กรณีเปลี่ยนหรือ -

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจ้าง
หน่วยงานราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล)

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
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ที่

18)

19)

20)

21)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
สัญญาจ้าง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) หนังสือ
แต่งตั้งครู / ูผุ้
สอนปฏิบัติหน้าที่
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
สัญญาจ้าง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียน
หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้
แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
มหาวิทยาลัย
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน
ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การซึ่งระบุชื่อคน
ต่างด้าวตาแหน่ง
และระยะเวลา
การจ้าง
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ชุด
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
22) นายจ้าง) สาเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คาสั่งแต่งตั้งผู้มี
อานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ชุด
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
23) หนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิ
สมาคมหรือ
องค์การพร้อม
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและ
สาเนาแต่งตั้ง
ที่

หมายเหตุ
เอกชน)

(กรณีนายจ้างเป็น
มหาวิทยาลัย
เอกชน)

(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ)

11/19

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คณะกรรมการที่
เป็นปัจจุบัน

(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
24)
นายจ้าง) หนังสือ
รับรองจากส่วน
ราชการกรณีเป็น
องค์การเอกชน
ต่างประเทศ
(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง)
หนังสือรับรอง
25)
จากกรมการ
ท่องเที่ยวพร้อม
รายชื่อคนต่างด้าว
เลขที่หนังสือ
เดินทางตาแหน่ง
ระยะเวลาการ
ถ่ายทา
(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
26) อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลของผู้

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ)

1

0

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประสานงานไม่
เกิน 6 เดือน

(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
27) อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นบอจ.5 ไม่เกิน
6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
28)
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
ใบทะเบียน
พาณิชย์
(กรณีเปลี่ยนหรือ เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) กรณีที่
ทุนจดทะเบียนไม่
เพียงพอต่อการ
29)
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระ
แล้วให้ใช้สาเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วย

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
กิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ)

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาต
การทางานของ
คนต่างด้าวพ.ศ.
2552
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
สัญญาจ้างเหมา
30)
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที
แสดงว่าผู้ยื่นคา
ขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
สัญญาจ้างเหมา
31)
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าผู้ยื่นคา
ขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปลี่ยนหรือ
32) เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างมี
ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่
อยู่นอก
ราชอาณาจักร)

-

0

1

ชุด

(กรณีเป็นการ
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง)

-

0

1

ชุด

(กรณีเป็นการ
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตหรือเพิ่ม
นายจ้าง) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่
ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าว
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ชุด
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
33) นิติบุคคลที่ระบุ
ประเภทการ
เปลี่ยนแปลง
และ/หรือเพิ่ม
ที่ตั้งสถานที่
ทางานที่ตั้งสาขา
และ/หรือท้องที่
ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ฉบับ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
34)
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
หนังสือรับรอง
ที่

หมายเหตุ

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลใน
ประเทศไทยบริษัท
จากัดหรือห้าง
หุ้นส่วนจากัด)

(กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ข้อความที่นาย
ทะเบียนเก็บ
รักษาไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวพ.ศ. 2542
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
35)
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
(กรณีไม่ได้รับการ
ยกเว้น)
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน)
หนังสือรับรอง
36)
จากส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
37) ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
ใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียน
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

((กรณีนายจ้างเป็น
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
หน่วยงานราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)
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ที่

38)

39)

40)

41)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
ใบอนุญาตต่างๆที่
ระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงาน
ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คาสั่งแต่งตั้งผู้มี
อานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีนายจ้างเป็น
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
มหาวิทยาลัย
เอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
มหาวิทยาลัย
เอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ)
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ที่

42)

43)

44)

45)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิ
สมาคมหรือ
องค์การพร้อม
ข้อบังคับและ
สาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เป็นปัจจุบัน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน)
หนังสือรับรอง
จากส่วนราชการ
กรณีเป็นองค์กร
เอกชน
ต่างประเทศ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
ใบทะเบียน
พาณิชย์
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
นิติบุคคลของผู้
ว่าจ้างตามสัญญา
ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง
(กรณีเปลี่ยนหรือ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
มูลนิธิสมาคมหรือ
องค์การ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจ้างเป็น
บุคคลธรรมดา)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจ้างมี
ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่
อยู่นอก
ราชอาณาจักร)

-

0

1

ชุด

(กรณีเป็นการ
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
สัญญาจ้างเหมา
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงว่าผู้ยื่นคา
ขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามา
ทางานใน
ราชอาณาจักรซึ่ง
ระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกีย่ วข้อง
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
ชุด
เพิ่มท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน
ของนายจ้าง
ปัจจุบัน) สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ
46) ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่
ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบ
ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง
ที่

5. ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง)

(กรณีเป็นการ
ทางานโดยไม่มี
นายจ้าง)
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1)

ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

2)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต
ค่าธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้างท้องที่หรือสถานที่ทางานและเงื่อนไขตามมาตรา
26 (แบบตท.6) /
หนังสือรับรองการจ้าง / หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน /
หนังสือมอบอานาจจ
7. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทยเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
ใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อหรือผู้รับมอบอานาจ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนนั้นงานที่เข้ามาทานั้นต้องมีลักษณะ
เป็นงานอันจาเป็นและเร่งด่วนซึ่งถ้าไม่รีบทางานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิดความเสียหายขึ้นโดยมีระยะเวลาไม่เกิน15 วัน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 20 นาที
สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
สมุทรสงคราม
เอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าพิจารณา
รายละเอียดของเอกสาร /
บันทึกข้อมูล / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน

20 นาที

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนลงนามรับทราบ 20 นาที
การแจ้ง

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

2)

3)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 ชั่วโมง
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด 3x4 0
0
ชุด
เซ็นติเมตรไม่เกิน
1)
6 เดือนจานวน 2
รูป
สาเนาหนังสือ
กองหนังสือเดินทาง 0
1
ชุด
2)
เดินทาง
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนนิติบุคคล
3)
ไม่เกิน 6 เดือน

4)

(กรณีนายจ้างเป็น กรมการปกครอง
คนไทย) สาเนา
บัตรประชาชน
หรือสาเนาบัตร
ข้าราชการของ
นายจ้าง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(แต่งกายสุภาพ
หน้าตรงไม่ใช่รูป
จากคอมพิวเตอร์/
โพลาลอยด์)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ให้ผู้มีอานาจลง
นามผูกพันลง
ลายมือชื่อรับรอง
สาเนาและ
ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี))
(เอกสารของ
นายจ้างให้ผู้มี
อานาจลงนาม
ผูกพันลงลายมือชื่อ
และประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) หรือ
ผู้รับมอบอานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบแจ้งการเข้า กรมการจัดหางาน 1
0
ฉบับ
(กรอกแบบเป็น
มาเพื่อทางานอัน
ภาษาไทย)
จาเป็นและ
1)
เร่งด่วนตาม
มาตรา 9
(แบบตท.10)
หนังสือแสดง
1
0
ฉบับ
เหตุผลจาเป็นแห่ง
2) การเข้ามาทางาน
อันจาเป็นและ
เร่งด่วน
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ที่
3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือรับรอง
จากส่วนราชการ
(ถ้ามี)
หนังสือมอบ
อานาจจากคน
ต่างด้าวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
จานวน 1 ฉบับ
และสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
คนไทยจานวน 1
ฉบับ
(กรณีนายจ้างเป็น
คนต่างด้าว)
สาเนาใบอนุญาต
ทางานของ
นายจ้าง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
-

0

0

ฉบับ

(กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ชุด

(หากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศ
ไทยและไม่มี
ใบอนุญาตทางาน
ต้องให้ Notary
Public และสถาน
ฑูตไทยรับรองการ
มอบอานาจให้
กรรมการหรือ
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทน )

5)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 (แบบตท.10)
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7. หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานประกอบที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
ใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าวให้คนต่างด้าวหรือผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาเข้าทางานต้องแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวณสานักจัดหา
งานกรุงเทพเขตพื้นที่หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ / นายจ้างและเป็นสถานที่ที่คนต่าง
ด้าวจะทางาน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนดสาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน 25 คาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวันอย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่กาหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามี
ปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 ชั่วโมง

-

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่ง
ตรวจสอบ (ถ้ามี) / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน

4 ชั่วโมง

-

(กรณีส่งตรวจสอบ
5 วันทาการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาโควต้า

2 ชั่วโมง

-

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
(กรณีผู้ที่ประสงค์ กรมการปกครอง 0
จะจ้างคนต่างด้าว
เป็นบุคคล
1)
ธรรมดา) สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชน
(กรณีผู้ที่ประสงค์ กรมการปกครอง 0
จะจ้างคนต่างด้าว
2) เป็นบุคคล
ธรรมดา) สาเนา
ทะเบียนบ้าน
(กรณีผู้ที่ประสงค์ 0
จะจ้างคนต่างด้าว
เป็นบุคคล
3) ธรรมดา) สาเนา
หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นคนต่าง
ด้าว)
(กรณีผู้ที่ประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
จะจ้างคนต่างด้าว การค้า
เป็นนิติบุคคล)
4)
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
(กรณีผู้ที่ประสงค์ 1
0
ชุด
1)
จะจ้างคนต่างด้าว
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เป็นบุคคล
ธรรมดาหรือเป็น
นิติบุคคล)
หลักฐานแสดง
ความจาเป็นใน
การจ้างคนต่าง
ด้าวเช่นเอกสาร
หลักฐานการ
ประกอบธุรกิจ
ทะเบียนพาณิชย์
สัญญาเช่าโฉนด
ที่ดินทะเบียนเรือ
เป็นต้น
(กรณีผู้ที่ประสงค์ 1
0
ชุด
จะจ้างคนต่างด้าว
เป็นบุคคล
ธรรมดาหรือเป็น
นิติบุคคล) แผนที่
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่ทางาน
(กรณีผู้ที่ประสงค์ 0
0
ชุด
(กรณีไม่มายื่นด้วย
จะจ้างคนต่างด้าว
ตนเอง)
เป็นบุคคล
ธรรมดาหรือเป็น
นิติบุคคล)
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และสาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
จานวน 1 ชุด
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5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
7. หมายเหตุ
-

