4 ขั้นตอนดำเนินกำรขอใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำว
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2563
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มคนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ
4 กลุ่ม

1.

คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามระบบ MoU
ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี

2.

คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามระบบ MoU ที่การอนุญาต
ทางานสิ้นสุดเนื่องจากการถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหา
นายจ้างรายใหม่ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด

3.

คนต่างด้าวซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แต่นายจ้างไม่ได้
ดาเนินการเพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรและทางานต่อไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
(บัตรชมพู และผ่านพิสูจน์สัญชาติเดิม)

4.

ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ข้อ 3. ที่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิของคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และ
ประสงค์ทางาน

ขั้นตอนที่ 1 นำยจ้ำงยื่นคำขอใบอนุญำตทำงำน
ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2
วันที่ดำเนินกำร วันที่ 17 สิงหำคม 2563 - วันที่ 31 ตุลำคม 2563
เอกสารประกอบการยื่น
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตทางาน (บต. 23)
2. หนังสือรับรองการจ้าง
3. สัญญาจ้างแรงงาน
4. หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร TD, CI, TP พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5. หนังสือเดินทางที่มีหน้าตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. สาเนาใบอนุญาตทางานเดิม
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง อายุไม่เกิน 1 ปี (นามายื่นให้ภายหลัง)
8. รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จานวน 2 รูป
9. เอกสารนายจ้าง
9.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
9.2 กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
- สาเนาทะเบียนบ้านที่จดทะเบียนนิติบุคคล
9.3 กรณีมอบอานาจ
- กรณีบุคคลธรรมดา มอบอานาจให้บิดา มารดา พี่ น้อง
โดยแสดงหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
- กรณีนิติบุคคล มอบอานาจให้พนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง แสดงหลักฐาน
การส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

นายจ้างได้รับเอกสาร
- ใบรับคาขอ (100 บาท)
- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน (1,350 บาท)
เพื่อไปแสดงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 นำยจ้ำงพำคนต่ำงด้ำวตรวจสุขภำพ และประกัน
สุขภำพ ตำมโรงพยำบำลของรัฐ................................................
วันที่ดำเนินกำร ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564
เอกสารประกอบการยื่น
1. สาเนาใบรับคาขอ (จากจัดหางาน)
2. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน (จากจัดหางาน)
3. สาเนาบัตรประกันสังคม/ สาเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าวได้รับเอกสาร
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จานวน 2 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพ
1. กรณีกิจการเข้าระบบประกันสังคมและมีสิทธิประกันสังคมแล้ว
- ชาระค่าตรวจสุขภาพ 500 บาทต่อคนต่างด้าว (1 ปี)
2. กรณีกิจการเข้าระบบประกันสังคมแต่สิทธิประกันสังคมไม่มีผล
- ชาระค่าตรวจสุขภาพ 500 บาทต่อคนต่างด้าว (1 ปี)
- ชาระค่าประกันสุขภาพ 500 บาทต่อคนต่างด้าว (3 เดือน)
3. กรณีกิจการไม่เข้าระบบประกันสังคม
- ชาระค่าตรวจสุขภาพ 500 บาทต่อคนต่างด้าว (1 ปี)
- ชาระค่าประกันสุขภาพ 3,200 บาทต่อคนต่างด้าว (2 ปี)

ขั้นตอนที่ 3 นำยจ้ำงพำคนต่ำงด้ำวตรวจลงตรำขออยู่ใน
รำชอำณำจักร ณ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
(ด้ำนหน้ำประตูทำงออก มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์)
วันที่ดำเนินกำร ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564
เอกสารประกอบการยื่น
1. สาเนาใบรับคาขอ (จากจัดหางาน)
2. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน (จากจัดหางาน)
3. แบบคาขออนุญาตเพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว (ตม.7)
4. หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร TD, CI, TP พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5. หนังสือเดินทางที่มีหน้าตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
คนต่างด้าวได้รับเอกสาร
- หนังสือเดินทางหน้าตรวจลงตรา อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 1 ปี 1,900 บาท)

ขั้นตอนที่ 4 นำยจ้ำงพำคนต่ำงด้ำวไปจัดทำทะเบียนประวัติ
ณ สำนักบริหำรกำรทะเบียนภำค 5 สำขำจังหวัดอุตรดิตถ์
(ติดกับหอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)
วันที่ดำเนินกำร วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนำคม 2564
เอกสารประกอบการยื่น
1. สาเนาใบรับคาขอ (จากจัดหางาน)
2. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน (จากจัดหางาน)
3. แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1)
4. หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร TD, CI, TP พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5. หนังสือเดินทางที่มีหน้าตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประกันสังคม/สาเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
8. สาเนาใบรับรองแพทย์
เอกสารที่ได้รับ
- บัตรประจาตัวคนซึ่งที่ไม่มีสัญชาติไทย มีใบอนุญาตทางานอยู่ด้านหลัง
อนุญาตให้ทางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
(ค่าธรรมเนียมบัตร 80 บาท)
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