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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความ
เขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาด#วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ#งการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาด#วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ#งการทํางานของคนตางด#าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม ชั้น 2 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท4/โทรสาร 0 7521 4027 – 8

ระยะเวลาเป4ดใหบริการ
วันจันทร4 ถึง วันศุกร4
(ยกเว#นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ7 วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
นายจ# า งที่ ได#รั บการจั ด สรรจํ า นวนแรงงานตางด# า ว (โควตา) และประสงค4จ ะนํ า เข# า แรงงานตางด# า ว
สัญชาติเมียนมา เข#ามาทํางานภายใต#บันทึกความเข#าใจวาด#วยการจ#างแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น ต#องยื่นคําร#องขอนําเข#าแรงงานตางด#าว และคนตางด#าวต#องขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่เปBนผู#จัดสรรจํานวนแรงงานตางด#าว
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจ#าหน#าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ#วนตามที่ระบุไว#ใน
คูมือบริการประชาชนเรียบร#อยแล#ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ#วน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบู ร ณ4 เปB น เหตุไมสามารถพิ จารณาได# เจ# าหน# าที่ จะจั ดทํ าบั น ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต#องยื่นเพิ่มเติม โดยผู#ยื่นคําขอจะต#องดําเนินการแก#ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผู#ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ#าหน#าที่และ
ผู#ยื่นคําขอหรือผู#ที่ได#รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให#
ผู#ยื่นคําขอหรือผู#ได#รับมอบอํานาจไว#เปBนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ#งผลการพิจารณาให#ผู#ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแล#วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางด#าวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจ#าหน#าที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว#
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเข#ามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการให#บริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. นายจ#างยื่นคําร#องขอนําเข#าแรงงานตางด#าว
พร#อมเอกสาร / เจ#าหน#าที่ตรวจสอบความครบถ#วน
ถูกต#องของเอกสาร

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจ#าหน#าที่พิจารณาตรวจสอบจํานวนโควตาที่จะ
ขอนําเข#า / ออกหนังสือยืนยันจํานวนโควตาที่จะ
ขอนําเข#า และจัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร
แรงงานตางด#าว

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

หมายเหตุ : ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย4
3. เจ#าหน#าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผู#มีอํานาจลงนามในหนังสือสงคําร#องขอนําเข#า
แรงงานตางด#าวให#ทางการเมียนมา ผานสถานฑูต
เมียนมา ประจําประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

- สํานักบริหารแรงงานตางด#าว

3/8

ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. ทางการเมียนมา ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก
แรงงานและจัดทําบัญชีรายชื่อ (name list) แจ#ง
นายจ#างเพื่อให#นายจ#างมายืนยันการขอจ#างแรงงาน
ตางด#าวกับกรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ไมนับระยะเวลาการดําเนินการของ
ทางการเมียนมา

ทางการเมียนมา

5. นายจ#างยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อยืนยันการจ#าง /
เจ#าหน#าที่ตรวจสอบเอกสารยืนยันการขอจ#าง
แรงงานตางด#าว / ผู#มีอํานาจลงนามในหนังสือถึง
สถานฑูตเมียนมาในประเทศไทยเพื่อยืนยันการขอ
จ#างแรงงานตางด#าวของนายจ#าง และถึงสํานักงาน
ตรวจคนเข#าเมืองเพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซา
Non L-A และอนุญาตให#แรงงานตางด#าวเดิน
ทางเข#ามาในประเทศไทย

- สํานักบริหารแรงงานตางด#าว

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

6. คนตางด#าวยื่นคําร#องขอรับใบอนุญาตทํางาน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

พร#อมเอกสาร / เจ#าหน#าที่ตรวจสอบความครบถ#วน
ถูกต#องของเอกสาร / ชําระคาคําขอและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ : เมื่อคนตางด#าวเดินทางเข#ามาใน
ประเทศไทย และผานการตรวจสุขภาพแล#ว
7. เจ#าหน#าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นตอนายทะเบียน / บันทึกข#อมูล /
พิมพ4ใบอนุญาต

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

8. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

9. ผู#รับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทํางาน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

หมายเหตุ : คนตางด#าวต#องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหน#าเจ#าหน#าที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย4 และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการเมียนมา และไมรวมระยะเวลาระหวางที่คนตางด#าวยังไมได#เดินทางเข#ามาใน
ราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือแสดงความต#องการแรงงานพมา (Demand Letter of Myanmar Worker) จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือแตงตั้ง (Power of Attorney) พร#อมสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Agency Licence) จํานวน 1 ชุด
สัญญาจ#างแรงงาน (Employment Contract) จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือแจ#งผลการอนุญาตให#จ#างคนตางด#าว (โควตา) และหนังสือยืนยันการมีโควตา จํานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจของนายจ#าง พร#อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#มอบและผู#รับมอบ จํานวน
1 ชุด (กรณีนายจ#างไมมายื่นด#วยตนเอง)
- กรณีผู#รับมอบเปBนพนักงาน ให#แนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปBนพนักงาน จํานวน 1 ชุด
- กรณีผู# รับ มอบเปB น บริ ษัทจั ดหางาน ให#แนบสํ าเนาใบอนุ ญาตจั ด หางานและสํ าเนาบั ตรประจํา ตั ว
ประชาชนผู#รับอนุญาต จํานวน 1 ชุด หากมอบอํานาจให#พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให#แนบสําเนา
บัตรลูกจ#างและตัวแทนจัดหางานด#วย จํานวน 1 ชุด

หลักฐานนายจาง
- นายจ#างเปBนคนไทย ให#แนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจ#าง และสําเนาทะเบียนบ#าน จํานวน 1 ชุด
- นายจ#างเปBนคนตางด#าว ให#แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ#าง หรือหากนายจ#างไมได#ทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานต#องให# Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจให#กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปBนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห#างหุ#นสวนจํากัด ให#แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร#อมวัตถุประสงค4 ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
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1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองข#อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว#ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางด#าว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางด#าว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตให#จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให#แนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวข#อง จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผู#มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ พร#อมวัตถุประสงค4 ข#อบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปBนปjจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย4 จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ#างซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจ#างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผู#ยื่นคําขอมีความจําเปBนต#องเข#ามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจางแรงงาน
1.
2.
3.
4.

หนังสือนําสงและบัญชีรายชื่อแรงงานตางด#าวจากทางการเมียนมาที่มีการรับรองโดย สอท. จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือนําสงคําร#องของกรมการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอํานาจ พร#อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#มอบและผู#รับมอบ จํานวน 1 ชุด (กรณี
ไมมายื่นด#วยตนเอง)
- กรณีผู#รับมอบเปBนพนักงาน ให#แนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปBนพนักงาน จํานวน 1 ชุด
- กรณีผู# รับ มอบเปB น บริ ษัทจั ดหางาน ให#แนบสํ าเนาใบอนุ ญาตจั ด หางานและสํ าเนาบั ตรประจํา ตั ว
ประชาชนผู#รับอนุญาต จํานวน 1 ชุด หากมอบอํานาจให#พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให#แนบสําเนา
บัตรลูกจ#างและตัวแทนจัดหางานด#วย จํานวน 1 ชุด

หลักฐานนายจาง
- นายจ#างเปBนคนไทย ให#แนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจ#าง และสําเนาทะเบียนบ#าน จํานวน 1 ชุด
- นายจ#างเปBนคนตางด#าว ให#แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ#าง หรือหากนายจ#างไมได#ทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานต#องให# Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจให#กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปBนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห#างหุ#นสวนจํากัด ให#แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร#อมวัตถุประสงค4 ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองข#อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว#ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางด#าว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางด#าว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตให#จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให#แนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวข#อง จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผู#มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ พร#อมวัตถุประสงค4 ข#อบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปBนปjจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย4 จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ#างซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจ#างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผู#ยื่นคําขอมีความจําเปBนต#องเข#ามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน
1.
2.
3.
4.

แบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน (ตท.2) จํานวน 1 ชุด
หนังสือเดินทางของแรงงานตางด#าว พร#อมการตรวจลงตราวีซา พร#อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจ#างตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด จํานวน 1 ชุด
ใบรับรองของผู#ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาด#วยวิชาชีพเวชกรรม ที่รับรองวาผู#ยื่นคําขอ
ไมเปB นบุ คคลวิกลจริ ตหรื อมี จิต ฟjl นเฟmอนไมสมประกอบและไมเปB นโรคต#องห#า มตามที่ กํา หนดไว# ใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 10 (ไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
5. รูปถายครึ่งตัว หน#าตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเข#ม ขนาน 3 x 4 เซนติเมตร ซึ่งถายมาแล#วไม
เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
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6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#รับมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให#บุคคล
อื่นดําเนินการแทน พร#อมติดอากรแสตมปo 10 บาท จํานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจาง
- นายจ#างเปBนคนไทย ให#แนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจ#าง และสําเนาทะเบียนบ#าน จํานวน 1 ชุด
- นายจ#างเปBนคนตางด#าว ให#แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ#าง หรือหากนายจ#างไมได#ทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานต#องให# Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจให#กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปBนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห#างหุ#นสวนจํากัด ให#แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร#อมวัตถุประสงค4 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองข#อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว#ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางด#าว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางด#าว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตให#จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให#แนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวข#อง จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผู#มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ พร#อมวัตถุประสงค4 ข#อบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปBนปjจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย4 จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ#างซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจ#างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผู#ยื่นคําขอมีความจําเปBนต#องเข#ามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางด#าวอาชีพรับจ#างทํางานในบ#านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ปp
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปp ให#ชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปp เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กรมการจัดหางาน
โทรศัพท4 0 7521 4027 - 8
แบบฟอร7ม ตัวอยาง
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