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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

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
โทรศัพท5/โทรสาร 0 7521 4027 – 8

ระยะเวลาเป2ดใหบริการ
วันจันทร5 ถึง วันศุกร5
(ยกเว#นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ5 วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนตางด#า วผู# รั บใบอนุ ญาตทํ า งานประสงค5 จ ะทํ า งานตอไป ให# ยื่ น คํา ขอตออายุ ใบอนุ ญ าตตอนาย
ทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคําขอได#กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคําขอแล#ว ให#
ผู#ขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได# จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตให#ตอได#ครั้งละไมเกิน 2 ปB
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจ#าหน#าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ#วนตามที่ระบุไว#ใน
คูมือบริการประชาชนเรียบร#อยแล#ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ#วน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบู ร ณ5 เปF 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#เปFนหลักฐาน
* 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

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจ#าหน#าที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผู#รับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางด#าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จํานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พร#อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู#ซึ่งเคยเปFนนายจ#างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผู#ยื่นคําขอเคยทํางานด#วย หรือหนังสือรับรองของผู#ซึ่งจะเปFน
นายจ#างแสดงวาผู#ยื่นคําขอเปFนผู#มีความรู#และประสบการณ5เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต จํานวน
1 ชุด
4. หนังสือรับรองการจ#างของผู#ซึ่งจะเปFนนายจ#างโดยระบุเหตุผลที่ไมจ#างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พร#อม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกลาว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ#าง (กรณีนายจ#างเปFนคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบ#านของนายจ#าง (กรณีนายจ#างเปFนคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ สํ าเนาใบสํา คัญถิ่ นที่ อยูของนายจ# าง (กรณี นายจ#า งเปF นตางด# าวบุ คคล
ธรรมดา) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีนายจ#า งเปFนคนตางด#าว ให# แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ#าง หรือหากนายจ#างไมได#
ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานต#องให# Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจให#กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
9. ใบรับรองแพทย5 ซึ่งรับรองวาคนตางด#าวไมมีลักษณะต#องห#ามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะต#องห#าม
ของคนตางด#าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน (ไมเกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทย5ระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ฉบับ
11. สําเนาหนังสือของสวนราชการที่รับรองวาผู#ยื่นคําขอเปFนคนตางด#าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาด#วย
การเนรเทศ ซึ่งได#รับการผอนผันให#ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางรอการ
เนรเทศ (กรณีเปFนคนตางด#าวถูกเนรเทศตามกฎหมายวาด#วยการเนรเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนตางด#าวตามกฎหมายวาด#วยการทะเบียนคนตางด#าว (กรณีเปFนคน
ตางด#าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515)
จํานวน 1 ฉบับ
13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยูตามที่อธิบดีประกาศกําหนด (กรณีเปFนคนตางด#าวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาด#วยการเนรเทศ หรือเปFนคนตางด#าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
(กรณีเปFนคนตางด#าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแตไมได#รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายวาด#วยสัญชาติ) จํานวน 1 ฉบับ
15. สําเนาหนังสืออนุญาตให#ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเปFนการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผู#วาราชการจังหวัด กรณีที่เปFนการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเปFน
การชั่วคราว จํานวน 1 ฉบับ
16. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนตางด# า วติ ด อากรแสตมปZ 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผู#รับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางด#าวไมมายื่นด#วยตนเอง)
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปFนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ ห#างหุ#นสวนจํากัด ให#แสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร#อมวัตถุประสงค5 ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองข#อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว#ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางด#าว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางด#าว จํานวน 1 ฉบับ
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
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตให#จัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให#แนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวข#อง จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผู#มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค5การ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค5การ พร#อมวัตถุประสงค5 ข#อบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปFนป]จจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปFนองค5กรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย5 จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปF น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ปF น ภาษาตางประเทศให# จั ด ทํ า คํ า แปลเปF 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
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คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ

คําขอละ 100 บาท

2. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางด#าวสําหรับอาชีพรับจ#างทํางานในบ#านและอาชีพกรรมกร
(ก) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ปB
ฉบับละ 900 บาท
(ง) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปB ให#ชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปB เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางด#าวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข#อ 2
(ก) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ปB
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปB ให#ชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปB เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
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- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางด#าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)

