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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝ$มือ ชํานาญการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห#ามคนตางด#าวทํา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงวาด#วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ#งการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะต#องห#ามของคนตางด#าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการจัดหางานวาด#วยหลักเกณฑ4การพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

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

ระยะเวลาเป.ดใหบริการ
วันจันทร4 ถึง วันศุกร4
(ยกเว#นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
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หลักเกณฑ2 วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. คนตางด#าวต#องมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือได#รับอนุญาตให#เข#ามาในราชอาณาจักรเปGนการชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาด#วยคนเข#าเมือง โดยมิใชได#รับอนุญาตให#เข#ามาในฐานะนักทองเที่ยว
หรือผู#เดินทางผาน (Tourist/Transit)
2. ต#องไมเปGนงานที่ห#ามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห#ามคนตางด#าวทํา
พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
3. ต#องไมมีลักษณะต#องห#ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะต#องห#ามของคนตางด#าวซึงจะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2552
4. เปGนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาด#วยหลักเกณฑ4การพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางด#าว
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต# อ งได# รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ กรณี ที่ เ ปG น การประกอบอาชี พ ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให# ต# อ งได# รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ต#องได#รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให#ดําเนินกิจการ กรณีที่เปGนการประกอบกิจการที่
กฎหมายกําหนดให#ต#องได#รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจ#าหน#าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ#วนตามที่ระบุไว#ใน
คูมือบริการประชาชนเรียบร#อยแล#ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ#วน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบู ร ณ4 เปG 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#เปGนหลักฐาน
* 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. ผู#รับบริการยื่นคําขอพร#อมเอกสาร / เจ#าหน#าที่
ตรวจสอบความครบถ#วนถูกต#องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
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ขั้นตอน
2. เจ#าหน#าที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถ#ามี) /
สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผู#รับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนตางด#าวต#องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหน#าเจ#าหน#าที่

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถ#ามี) 5 วันทําการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) จํานวน 1 ชุด
2. รูปถาย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หน#าตรง ไมใชรูปจากคอมพิวเตอร4/โพลาลอยด4)
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร#อมสําเนา หรือ ใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางด#าวฉบับจริง
(ถ#ามี) พร#อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ4การทํางาน หรือกรอกข#อมูลตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปGนการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดให#ต#องได#รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
6. ใบรั บ รองแพทย4 ซึ่ งรั บ รองวาคนตางด# า วไมมี ลั ก ษณะต# อ งห# า มตามกฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะ
ต#องห#ามของคนตางด#าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 (ไมเกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย4
ระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
7. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนตางด# า วติ ด อากรแสตมป\ 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผู#รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางด#าวไมมายื่นด#วยตนเอง
8. หนังสือรับรองการจ#าง จํานวน 1 ฉบับ
9. นายจ#างเปGนคนไทย ให#แนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจ#าง หรือหากเปGนสวนราชการ ให#แนบ
สําเนาบัตรข#าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
10. นายจ#างเปGนคนตางด#าว ให#แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ#าง หรือหากนายจ#างไมได#ทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานต#องให# Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจให#กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
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11. หนังสือมอบอํานาจจากนายจ#างติดอากรแสตมป\ 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผู#รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปGนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ให#แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร#อมวัตถุประสงค4 ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผู#ถือหุ#น (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแล#ว ให# ใช# สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัด หางานวาด# วยหลักเกณฑ4 การพิ จารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
กรณีห#างหุ#นสวนจํากัด ให#แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร#อมวัตถุประสงค4 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแล#ว ให# ใช# สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัด หางานวาด# วยหลักเกณฑ4 การพิ จารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2552 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
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเข#ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เปGนต#น) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเข#ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให#แนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย#อนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแล#ว ให# ใช# สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัด หางานวาด# วยหลักเกณฑ4 การพิ จารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนตางด#าว ตําแหนง
ระยะเวลาการจ#าง จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการต#นสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางด#าว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจ#าง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจ#าง จํานวน 1 ชุด
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4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแตงตั้งครู/ผู#สอนปฏิบัติหน#าที่ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจ#าง จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตให#จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให#แนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวข#อง จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนตางด#าว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจ#าง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผู#มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค4การ พร#อมวัตถุประสงค4 ข#อบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปGนปeจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปGนองค4กรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตร4จากตางประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการทองเที่ยว พร#อมรายชื่อคนตางด#าว เลขที่หนังสือเดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถายทํา จํานวน 1 ชุด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู#ประสานงาน (กรณีเปGนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผู#ถือหุ#น (บอจ.5) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย4 จํานวน 1 ฉบับ
- กรณี ที่ทุนจดทะเบี ยนไมเพี ยงพอตอการพิ จารณา หรื อที่ นอกเหนื อจากการพิ จารณาทุ นจดทะเบี ยน
ชําระแล#ว ให#ใช#สําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาด#วยหลักเกณฑ4การพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางด#าว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจ#างซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจ#างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผู#ยื่นคําขอมีความจําเปGนต#องเข#ามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เปGนการทํางานโดยไมมีนายจ#าง
- สําเนาสัญญาจ#างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผู#ยื่นคําขอมีความจําเปGนต#องเข#ามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาด#วยการประกอบธุรกิจของคนตางด#าว ในกรณีที่เปGน
การทํางานที่อยูภายใต#บังคับกฎหมายวาด#วยการประกอบธุรกิจของคนตางด#าว จํานวน 1 ชุด
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หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปG น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ปG น ภาษาตางประเทศให# จั ด ทํ า คํ า แปลเปG น ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกต#องโดยผู#มีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับต#องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ#าง ให#ผู#มีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ#ามี) หรือผู#รับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางด#าว ให#คนตางด#าวลงลายมือชื่อ หรือผู#รับมอบอํานาจ
3) คนตางด#าวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปGนภัยตอความมั่นคง จํานวน 34 ประเทศ ให#ถายสําเนา
แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจ#าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง
เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ปf
ฉบับละ 3,000
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปf ให#ชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปf เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กรมการจัดหางาน
โทรศัพท4 0 7521 4027 - 8
แบบฟอร2ม ตัวอยาง
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
2. หนังสือรับรองการจ#าง
3. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ4การทํางาน
4. หนังสือมอบอํานาจ
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