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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. เป็นคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา / สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตาม
ข้อตกลง MRAs
2. คนต่างด้าวต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้า
มาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit)
3. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
4. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
5. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายของประเทศไทย
7. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการ
ประกอบกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่
เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาว
กว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
รายงานเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สาเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายของประเทศไทย จานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552ไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย์
ระบุ จานวน 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
7. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
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8. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบ
สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
9. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
10. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
1.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทาง
การเงินและใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
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2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว
ตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับมอบ
อานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
3) คนต่างด้าวที่มีสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง จานวน 34 ประเทศ ให้ถ่าย
สาเนาแบบคาขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจ้าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือเดินทาง เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อส่งสานักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน
1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-

คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
หนังสือรับรองการจ้าง
หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชานาญการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. คนต่างด้าวต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้า
มาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit)
2. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
4. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการ
ประกอบกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่อง
ของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคา
ขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่
เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาว
กว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หน้า | 8
2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมายเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) จานวน 1 ชุด
๒. รูปถ่าย ขนาด 3 X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลา
ลอยด์) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
๓. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา หรือ ใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่าง
ด้าวฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
๔. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ชุด
๕. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงกาหนด
ลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552 (ไม่เกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย์ระบุ) จานวน 1 ฉบับ
๗. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
๘. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
๙. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้
แนบสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
๑๐. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
๑๑. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
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เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน
1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทาง
การเงิน,
ใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว
ตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3.กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
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- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง และ
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง
ตาแหน่ง ระยะเวลาการถ่ายทา จานวน 1 ชุด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสานงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่
เกิน 6 เดือนจานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้อง
เข้ามาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้อง
เข้ามาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใน
กรณีที่เป็นการทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
จานวน 1 ชุด
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หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับมอบ
อานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
3) คนต่างด้าวที่มีสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง จานวน 34 ประเทศ ให้ถ่าย
สาเนา แบบคาขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจ้าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือเดินทางเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อส่งสานักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน

,500 บาท
,000 บาท

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
2. หนังสือรับรองการจ้าง
3. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
4. หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชานาญการซึ่งอยู่
นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทางานในกิจการของ
ตนในราชอาณาจักร จะยื่นคาขอรับใบอนุญาตแทนคนต่างด้าวได้
2. ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามที่กาหนดตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้าม
คนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะ
ขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
4. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการ
ประกอบกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น
จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้
เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
*ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมายเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนลงนามในหนังสือแจ้งรับคาขอ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. คนต่างด้าวยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตทางาน เมื่อเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร /
พิจารณา สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /
บันทึกข้อมูล บันทึกผลการพิจารณา / พิมพ์
ใบอนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

6. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

7. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ
และไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีคนต่างด้าวยังไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑. คาขอรับใบอนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3) จานวน 1 ชุด
๒. สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน 1 ชุด
๓. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ชุด
๔. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
๕. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
๖. กรณีนายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ
ให้แนบสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
๗. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้าง
ไม่ได้ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
๘. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
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1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทาง
การเงิน, ใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว
ตาแหน่งระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ชุด
3.กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
4.กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5.กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
และระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6.กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
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7.กรณีกิจการถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง ตาแหน่ง
ระยะเวลาการถ่ายทา จานวน 1 ชุด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสานงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่เกิน 6
เดือน จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จานวน 1 ชุด
8.กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
9.กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้า
มาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้า
มาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่
เป็นการทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
กรณีเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
1. สาเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทคน
อยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) มิใช่ประเภทนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทางานได้ จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 3 X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552 จานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
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2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับมอบ
อานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
3) คนต่างด้าวที่มีสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง จานวน 34 ประเทศ ให้ถ่าย
สาเนา แบบคาขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจ้าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือเดินทาง เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อส่งสานักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

,500 บาท
,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1. คาขอรับใบอนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3)
2. หนังสือรับรองการจ้าง
3. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
4. หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
กรณีใบอนุญาตทางานชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือใบอนุญาตทางานยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาต
ทางานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการชารุดหรือสูญหาย โดยต้องดาเนินการก่อน
วันที่หมดอายุของใบอนุญาตทางานนั้น
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน
ใบอนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบแทน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
รวมระยะเวลา 2 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4) จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 3 X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลา
ลอยด์) ไม่เกิน 6เดือน จานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา หรือ ใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่าง
ด้าวฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. กรณีใบอนุญาตทางานสูญหาย ให้แนบ
- หลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตทางานเล่มที่สูญหาย (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5. กรณีใบอนุญาตทางานชารุดในสาระสาคัญ ให้แนบ
- ใบอนุญาตทางานฉบับที่ชารุด/เสียหาย พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทางาน ฉบับละ 500 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4)
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่
ทางาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานกับนายจ้างปัจจุบันต้องไม่เป็นงานห้ามที่กาหนดตามพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
2. การเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางานของนายจ้างปัจจุบันต้องเป็นไปตามหลักฐานที่
ได้นามาแสดงประกอบการพิจารณาและตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. การเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขการทางานกับนายจ้างปัจจุบันต้องเป็นไปตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือลักษณะงานที่คนต่างด้าวทาอยู่เดิม
4. การเพิ่มนายจ้าง
- ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาตามพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2552
- ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกาหนดให้
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ดาเนินกิจการ กรณีที่เป็นการ
ประกอบกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ขั้นตอน

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
หมายเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และ
เงื่อนไข ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) จานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
4. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบ
สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
5. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง
การมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
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กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง
1. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ
และ สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน
จดทะเบียน
ชาระแล้วให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุดกรณีห้าง
หุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระแล้วให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทาง
การเงิน, ใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของ
ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน
จดทะเบียนชาระแล้วให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
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2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ
/มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว
ตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
และระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง ตาแหน่ง
ระยะเวลาการถ่ายทา จานวน 1 ชุด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสานงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่เกิน 6
เดือน จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) จานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณาหรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้อง
เข้ามาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด

หน้า | 27
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้อง
เข้ามาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณี
ที่เป็นการทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางานของนายจ้างปัจจุบัน
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน ที่ระบุประเภทการ
เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มที่ตั้งสถานที่ทางาน ที่ตั้งสาขา และ/หรือท้องที่
จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน ที่ระบุประเภทการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มที่ตั้งสถานที่ทางาน ที่ตั้งสาขา และ/หรือท้องที่ จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่ได้รับการ
ยกเว้น)
2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตต่างๆ ที่ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
4. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
5. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
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- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมข้อบังคับ และสาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนานิติบุคคลของผู้ว่าจ้างตามสัญญา ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
8. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา หรือสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความ
จาเป็นต้องเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณี
ที่เป็นการทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษ(ถ้ัท ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
(1) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท
(2) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 3,000 บาท
(3) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน
ครั้งละ 1,000 บาท
(4) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต
ครั้งละ 150 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
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- คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และ
เงื่อนไข ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
- หนังสือรับรองการจ้าง
- หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชานาญการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงกาหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทางาน ประสงค์จะทางานต่อไป ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
นายทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคาขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่น
คาขอแล้ว ให้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน
25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
หมายเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) 5 วันทาการ)
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5) จานวน 1 ชุด
๒. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
๓. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสาเนา หรือ ใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ฉบับจริง (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
๔. สาเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์การทางาน หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ชุด
๕. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึงจะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ. 2552
(ไม่เกิน 1 เดือนหรือ
ตามที่แพทย์ระบุ) จานวน 1 ฉบับ
๗. เอกสารตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
๘. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
๙. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
๑๐. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้
แนบสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
๑๑. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
๑๒. หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
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- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทาง
การเงิน,
ใบโอนเงิน เป็นต้น) จานวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให้แนบสาเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
2. กรณีหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง
จานวน 1 ชุด
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง และ
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และสาเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
7. กรณีกิจการถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างประเทศ
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- หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง ตาแหน่ง
ระยะเวลาการถ่ายทา จานวน 1 ชุด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสานงาน (กรณีเป็นนิติบุคคล) ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
- สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว ให้ใช้สาเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตการ ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 จานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เป็นการทางานโดยไม่มีนายจ้าง
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็น
การทางานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับ
มอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
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ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

,500 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5)
- หนังสือรับรองการจ้าง
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การรับแจ้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนนั้น งานที่
เข้ามาทานั้นต้องมีลักษณะเป็นงานอันจาเป็นและเร่งด่วน ซึ่งถ้าไม่รีบทางานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิด
ความเสียหายขึ้น โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 20 นาที)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
บันทึกข้อมูล / เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 20 นาที)

3. นายทะเบียนลงนามรับทราบการแจ้ง
(ระยะเวลา 20 นาที)

รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หน้า | 38
1. แบบแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.10) พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือแสดงเหตุผลจาเป็นแห่งการเข้ามาทางานอันจาเป็นและเร่งด่วน จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
4. สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
6. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง
8. นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบ
สาเนาบัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
9. นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง
การมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทยและ
รับรองความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบแจ้งการเข้ามาเพื่อทางานอันจาเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 (แบบ ตท.10)
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน หรือกฎหมายอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เช่น
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 7 วัน (พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายคนต่างด้าวครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 3x4 ซม. จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน)
3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานตามกฎหมายอื่น เช่น
- หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน
1 ชุด
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียม
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1
,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น
เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
และได้รับการขยายระยะเวลาการทางานตามกฎหมายนั้นๆ
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการรับใบอนุญาต ทางาน
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทางาน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาทางานจาก
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนา
บัตรประจาตัว ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าว
ไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือ
สถานที่ทางาน ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น
เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และ
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่อง
ของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคา
ขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่
เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาว
กว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

1.

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และ
เงื่อนไขตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) จานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงานหรือนายจ้าง
(เฉพาะกรณีเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน หรือนายจ้าง)
- หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) จานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
(กรณีเปลี่ยน/เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน หากมีที่ตั้งโรงงานหรือโรงแรมที่ต้องการเพิ่มที่ตั้ง
ให้แนบหลักฐานการอนุญาตนั้นมาด้วย)
5. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่น
เอกสารด้วยตนเอง)
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ
คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
(1) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท
(2) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 3,000 บาท
(3) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทางาน
ครั้งละ 1,000 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทางาน และ
เงื่อนไข ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเข้าทางาน ต้องแจ้งความต้องการ
จ้างคนต่างด้าว ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สานักงานจัดหางานจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของ
สถานประกอบการ / นายจ้าง และเป็นสถานที่ที่คนต่างด้าวจะทางาน
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/
หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่อง
ของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคา
ขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน
25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจ้ง
ผลการพิจาณาโควต้า
(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นบุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานแสดงความจาเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ
ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น จานวน 1 ชุด
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
มอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
กรณีผู้ที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นนิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน 1 ชุด
2. หลักฐานแสดงความจาเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ
ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น จานวน 1 ชุด
3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
มอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- แบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอใบแทนใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
กรณีใบอนุญาตทางานชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือใบอนุญาตทางานยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาต
ทางานต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการชารุดหรือสูญหาย โดยต้องดาเนินการก่อน
วันที่หมดอายุของใบอนุญาตทางานนั้น

หน้า | 52
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน
ใบอนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จานวน 1 ฉบับ
๒. ใบอนุญาตทางานที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตารวจ ในกรณีที่
ใบอนุญาตทางานสูญหาย จานวน 1 ชุด
๓. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3 X4 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
๔. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนา
บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ

คาขอละ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
ใบแทนใบอนุญาตทางาน ฉบับละ 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทางานในบ้าน
และอาชีพกรรมกร
ใบแทนใบอนุญาตทางาน ฉบับละ 500 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)

หน้า | 54

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504
E-mail : lpndoe@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตรา 13 ประกอบด้วย
1. คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ
ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ระหว่างการรอเนรเทศ
2. คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2515 หรือ ตามกฎหมายอื่น
3. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
4. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ยกเว้นคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เนื่องจากขึ้นกับนโยบายในแต่ละปี
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอ
ไม่เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจ
ยาวกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่
กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / ส่งตรวจสอบ (ถ้ามี) /

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

สรุปความเห็นต่อนายทะเบียน /
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมายเหตุ กรณีส่งตรวจสอบ 5 วันทาการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทางานที่ผู้ยื่นคาขอเคยทางานด้วย หรือหนังสือ
รับรองของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับ
งานที่ขอรับใบอนุญาต จานวน 1 ชุด
๓. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทางาน
พร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด จานวน 1 ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
๖. สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าว
บุคคลธรรมดา) จานวน 1 ชุด
๗. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้าง
ไม่ได้ ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูต
ไทยรับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
๘. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน (ไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ)
จานวน 1 ฉบับรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3
X4
เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
๙. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
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๑๐. สาเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วย การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรือ
อยู่ระหว่างรอการเนรเทศ (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ)
จานวน 1 ฉบับ
๑๑. สาเนาใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว (กรณี
เป็น คน ต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ.2515) จานวน 1 ฉบับ
๑๒. สาเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(กรณีเป็น คนต่างด้าวที่ถูก
เนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จานวน 1 ฉบับ
๑๓. สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่ง เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ) จานวน 1 ฉบับ
๑๔. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของ
นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่เป็นการขออนุญาตทางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือ
เขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว จานวน 1 ฉบับ
๑๕. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3.กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
4.กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
6.กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
7.กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษ(ถ้ัท ามี) หรือผู้รับมอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามข้อ 2
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1
,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
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ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
นายจ้างที่ได้รับการจัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา เข้ามาทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ต้องยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
และคนต่างด้าวต้องขอรับใบอนุญาตทางาน ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้จัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น
จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้
เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่
เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาว
กว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า / ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า และจัดส่งเอกสารถึงสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

หมายเหตุ : ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผู้มีอานาจลงนามในหนังสือส่งคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวให้ทางการลาว/กัมพูชา ผ่าน
สถานทูตลาว/กัมพูชา ประจาประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

- สา
นักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

4. ทางการลาว/กัมพูชา ดาเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกแรงงานและจัดทาบัญชีรายชื่อ (name list)
แจ้งนายจ้างเพื่อให้นายจ้างนาไปยื่นขออนุญาต
ทางานแทนคนต่างด้าว

ทางการลาว/กัมพูชา

หมายเหตุ : ไม่นับระยะเวลาการดาเนินการของ
ทางการลาว/กัมพูชา
5. นายจ้างยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางานแทนคน
ต่างด้าว / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร (ระยะเวลา 1 วันทาการ)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

6. เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาตทางานแทน
คนต่างด้าว / ออกหนังสือเป็นหลักฐานให้นายจ้าง
/ จัดส่งเอกสารให้สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 3 วันทาการ)

หมายเหตุ : ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
7. ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ
เวียงจันทร์ / พนมเปญ เพื่อพิจารณาตรวจลงตรา
วีซ่า Non L – A และ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาในประเทศไทย

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

8. คนต่างด้าวยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางาน
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมายเหตุ : ดาเนินการเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยและผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว
9. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นนายทะเบียน / บันทึกข้อมูล /
พิมพ์ใบอนุญาต
(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

10. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

11. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตทางาน
หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วันทาการ ( ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และระยะเวลาการ
ดาเนินการของทางการลาว/กัมพูชา และไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
๑. แบบคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จานวน 1 ฉบับ
๒. หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter) จานวน 1 ฉบับ
๓. หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) พร้อมสาเนาใบอนุญาตทางาน ( Agency Licence)จานวน
1 ชุด
๔. สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) จานวน 1 ฉบับ
๕. สาเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) พร้อมสาเนาหนังสือยินยอมการมี
โควต้า จานวน 1
ชุด
๖. หนังสือมอบอานาจของนายจ้าง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
จานวน 1 ชุด (กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบสาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบ
สาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้
Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
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เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
๑. แบบคาขอรับใบอนุญาตทางาน (แบบ ตท.2) จานวน 1 ฉบับ
๒. หนังสือรับรองการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
๓. สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จานวน 1 ฉบับ
๔. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ระบุด่านที่จะเดินทางเข้ามา จานวน 1 ชุด
๕. หนังสือมอบอานาจของนายจ้าง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
จานวน 1 ชุด (กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง)
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- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบ สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน ให้แนบ
สาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ทางานใน
ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และสาเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน
๑. คาร้องขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.2) จานวน 1 ฉบับ
๒. หนังสือเดินทาง และการตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
๓. หลักฐานการรับเรื่องการขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว จานวน 1 ชุด
๔. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
๕. รูปถ่ายคนต่างด้าว ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 3 x 4 cm ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
นายจ้างที่ได้รับการจัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว (โควตา) และประสงค์จะนาเข้าแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติเมียนมา เข้ามาทางานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ต้องยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวต้อง
ขอรับใบอนุญาตทางาน ณ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สานักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้
จัดสรรจานวนแรงงานต่างด้าว
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่
เกิน 25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. นายจ้างยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า / ออกหนังสือยืนยันจานวนโควตาที่จะ
ขอนาเข้า และจัดส่งเอกสารถึงสานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

หมายเหตุ : ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผู้มีอานาจลงนามในหนังสือส่งคาร้องขอนาเข้า
แรงงานต่างด้าวให้ทางการเมียนมา ผ่านสถานฑูต
เมียนมา ประจาประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

4. ทางการเมียนมา ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก
แรงงานและจัดทาบัญชีรายชื่อ (name list) แจ้ง
นายจ้างเพื่อให้นายจ้างมายืนยันการขอจ้างแรงงาน
ต่างด้าวกับกรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ไม่นับระยะเวลาการดาเนินการของ
ทางการเมียนมา

ทางการเมียนมา

5. นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อยืนยันการจ้าง /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารยืนยันการขอจ้าง
แรงงานต่างด้าว / ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือถึง
สถานฑูตเมียนมาในประเทศไทยเพื่อยืนยันการขอ
จ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง และถึงสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซ่า
Non L-A และอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย

- สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

6. คนต่างด้าวยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

พร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร / ชาระค่าคาขอและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

หมายเหตุ : เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย และผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว
7. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน / บันทึกข้อมูล /
พิมพ์ใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

8. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน
(ระยะเวลา 2 วันทาการ)

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

9. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทางานต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการรวม 21 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และ
ระยะเวลาการดาเนินการของทางการเมียนมา และไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่คนต่างด้าวยังไม่ได้
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หนังสือแสดงความต้องการแรงงานพม่า (Demand Letter of Myanmar Worker) จานวน 1 ฉบับ
หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) พร้อมสาเนาใบอนุญาตทางาน (Agency Licence) จานวน 1 ชุด
สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract) จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) และหนังสือยืนยันการมีโควตา จานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจของนายจ้าง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
จานวน 1 ชุด (กรณีนายจ้างไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบ สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหา
งาน ให้แนบสาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด

หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด

หน้า | 71
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้า
มาทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจ้างแรงงาน
๑. หนังสือนาส่งและบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวจากทางการเมียนมาที่มีการรับรองโดย สอท.
จานวน 1 ชุด
๒. สาเนาหนังสือนาส่งคาร้องของกรมการจัดหางาน จานวน 1 ฉบับ
๓. สาเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จานวน 1 ฉบับ
๔. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด
(กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
- กรณีผู้รับมอบเป็นพนักงาน ให้แนบ สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นพนักงาน จานวน 1 ชุด
- กรณีผู้รับมอบเป็นบริษัทจัดหางาน ให้แนบสาเนาใบอนุญาตจัดหางานและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้รับอนุญาต จานวน 1 ชุด หากมอบอานาจให้พนักงานในบริษัทจัดหางาน
ให้แนบสาเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย จานวน 1 ชุด

หน้า | 72
หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน
1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานใน ประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน
๑.
๒.
๓.
๔.

แบบคาขอรับใบอนุญาตทางาน (ตท.2) จานวน 1 ชุด
หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว พร้อมการตรวจลงตราวีซ่า พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจ้างตามแบบที่กรมการจัดหางานกาหนด จานวน 1 ชุด
ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ที่รับรองว่าผู้ยื่น
คาขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 10 (ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ฉบับ
๕. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาน 3 x 4 เซนติเมตร ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
๖. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ชุด
๗. หนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ กรณีมอบอานาจให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจ้าง
- นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
- นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้
ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทย
รับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย จานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
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- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจ้างซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
- สาเนาสัญญาจ้างเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงว่าผู้ยื่นคาขอมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ทางานในราชอาณาจักร จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทางานของคนต่างด้าวอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
-
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
โทร 053-525543
โทรสาร 053-525543 ต่อ 502 ,504

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

E-mail : lpndoe@gmail.com
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทางานประสงค์จะทางานต่อไป ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคาขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคา
ขอแล้ว ให้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทางานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ
โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
* ระยะเวลาที่กาหนด สาหรับการขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวทุกกรณีที่มีปริมาณคาขอไม่เกิน
25 คาขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนินการอาจยาวกว่าที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคาขอที่รับเข้ามามีปริมาณที่มากกว่าจานวนการให้บริการตามที่กาหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อนาย
ทะเบียน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทางาน หรือ หนังสือไม่อนุญาตทางาน

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

4. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จานวน 1 ฉบับ
๒. ใบอนุญาตทางานฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
๓. สาเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทางานที่ผู้ยื่นคาขอเคยทางานด้วย หรือหนังสือ
รับรองของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับ
งานที่ขอรับใบอนุญาตจานวน 1 ชุด
๔. หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทางาน
พร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด จานวน 1 ฉบับ
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
๖. สาเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนไทย) จานวน 1 ฉบับ
๗. สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นต่างด้าว
บุคคลธรรมดา) จานวน 1 ชุด
๘. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบอนุญาตทางานของนายจ้าง หรือหากนายจ้าง
ไม่ได้ ทางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทางานต้องให้ Notary Public และสถานทูต
ไทยรับรองการมอบอานาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จานวน 1 ชุด
๙. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
ต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทางาน (ไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทย์ระบุ)
จานวน 1 ฉบับ
๑๐. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทางาน จานวน 1 ฉบับ
๑๑. สาเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ยื่นคาขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วย การเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรือ
อยู่ระหว่างรอการเนรเทศ (กรณีเป็นคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ)
จานวน 1 ฉบับ
๑๒. สาเนาใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว (กรณี
เป็น คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ.2515) จานวน 1 ฉบับ
๑๓. สาเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด (กรณีเป็น คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ หรือเป็นคนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จานวน 1 ฉบับ
๑๔. สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)
จานวน 1 ฉบับสาเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการ
ชั่วคราวของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่เป็นการขออนุญาตทางานนอกเขตที่พัก
อาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว จานวน 1 ฉบับ
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๑๕. หนังสือมอบอานาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท จานวน 1 ฉบับ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจคนไทย จานวน 1 ฉบับ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง)
เอกสารตามประเภทของนายจ้าง
1. กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้แสดงเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหน่วยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
/มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง จานวน 1 ฉบับ
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบสาเนาใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สาเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของมหาวิทยาลัย จานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ
- สาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การ พร้อมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ) จานวน 1 ฉบับ
7. กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ฉบับ หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย และ
รับรองความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ
2) สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) หรือผู้รับ
มอบอานาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอานาจ
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ค่าธรรมเนียม
1. ค่าคาขอ คาขอละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสาหรับอาชีพรับจ้างทางานในบ้านและ
อาชีพกรรมกร
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 225 บาท
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 450 บาท
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 900 บาท
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสาหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพ
ตามข้อ 2
(ก) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
(ข) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 1
,500 บาท
(ค) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) การต่ออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ช่องทางการร้องเรียน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 โทร 053-525543
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอรับใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)

