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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

 

งานที่ให้บริการ การขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน 
    

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน ออกใบอนุญาต 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2552 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ.2540 

 

ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดในกฎหมาย  

 3 ชั่วโมง  (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ.2540) 
 

ขอบเขตการให้บริการ  
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 18  ถนนพญาไท   
เขตปทุมวัน  แขวงปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  0 2209 1100 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.   
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หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าขอ  

  1. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้าท างานกับสถานประกอบการมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
มีสินทรัพย์หมุนเวียน 30 ล้านบาทข้ึนไป  หรือคนต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2547  ข้อ 3  
   (1) คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร หรือผู้ช านาญการ  
   (2) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจ าส านักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศหรือส านักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ  
   (4) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ  
   (5) คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   (6) คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ ส านักงานวิเทศธนกิจของธนาคาร
ต่างประเทศ และส านักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
   (7) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (8) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค  
   (9) คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามพันธกรณีท่ีรัฐบาลท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 
   (10) คนต่างด้าวตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ยกเว้น (3)  คนต่างด้าวเขา้มาท างานในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

 2. คนต่างด้าวต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit) 
 3. ต้องไม่เป็นงานห้ามที่ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว
ท า พ.ศ. 2522 จ านวน 39 อาชีพ 
 4. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่ งจะขอรับ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2552 
 5. เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2552 
 6. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 7. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตให้ด าเนินกิจการ กรณีที่เป็นการประกอบ
กิจการที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต 
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หมายเหตุ :  

  *  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้  
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

  *  ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้รับบริการยื่นค าขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

2.  เจ้าหน้าทีพิ่จารณา / สรุปความเห็นต่อ        
 นายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ท างานหรือหนังสือไม่อนุญาตท างาน 

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

4.  ผู้รับบริการช าระค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม / รับ
 ใบอนุญาตท างาน 

หมายเหตุ :  คนต่างด้าวต้องลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตท างานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  3  ชั่วโมง 
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รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ  

1. ค าขอรับใบอนุญาตท างานตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)  จ านวน 1 ชุด 
2. รูปถ่ายคนต่างด้าวครึ่งตัว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 3 x 4 ซม. จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
3. หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือธนาคาร    จ านวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือรับรองการจ้าง  จ านวน  1 ฉบับ 
5. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานแล้ว   จ านวน  1 ชุด 
6. แผนภูมิการท างาน พร้อมรายละเอียดชื่อ-ต าแหน่ง จ านวนคนไทยและคนต่างด้าว  จ านวน  1 ชุด 
7. หนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว และใบส าคัญถิ่นที่อยู่  พร้อมส าเนา จ านวน  1 ชุด 
8. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)   จ านวน  1 ชุด               
(ไม่เกิน 6 เดือน) 
9. ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.01) ใบทะเบียนธุรกิจเฉพาะ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว หรือ ภพ.09 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ)  จ านวน  1 ชุด 
10. กรณีทุนจดทะเบียนช าระแล้วต่ ากว่า 30 ล้านบาท ต้องแนบงบการเงินโดยมีสินทรัพย์ไม่ต่ ากว่า 30 
ล้านบาท  จ านวน  1 ชุด 
11. ส าเนาหลักฐานการศึกษาและ/หรือหลักฐานประสบการณ์ท างาน  จ านวน  1 ฉบับ 
12. เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เช่น ภงด.50 หรือหลักฐานการส่งออกหรือหลักฐานการจ่ายเงิน
ประกันสังคม หรือหนังสือรับรองจาก ATTA  (กรณีจ้างคนต่างด้าวเกินทุนจดทะเบียนหรือจ้างเกิน 10 คน) 
จ านวน  1 ชุด 
13. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ  จ านวน  1 ชุด 
14. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2552 จ านวน 1 ฉบับ  (ไม่เกิน 6 เดือน) 
15.  กรณีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอิสระให้ใช้เอกสารเฉพาะข้อ  1 , 2 , 3 , 4 ,7 และ 14  
16. กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นคนต่างด้าว และท างานอยู่ในประเทศไทย ให้แนบส าเนาใบอนุญาตท างาน  
จ านวน  1 ฉบับ 
17. กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นคนคนต่างด้าว และไม่ได้ท างานอยู่ในประเทศไทย ต้องท าหนังสือมอบ
อ านาจในนามบริษัท  ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทนและให้ Notary  Public หรือหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศรับรอง 
18. กรณีนายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง  จ านวน  1 ฉบับ 
19.  ค าขอและเอกสารทุกแผ่นเมื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแล้ว ให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
 

ค่าธรรมเนียม  

1. ค่าค าขอ      ค าขอละ    100  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน 
 (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 ให้ช าระค่าธรรมเนียม 
      ส าหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
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ช่องทางการร้องเรียน  

-  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
  โทรศัพท์ 0 2245 2769 
-  ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
  โทรศัพท์ 0 2209 1100 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ค าขอรับใบอนุญาตท างานตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) 
-  หนังสือรับรองการจ้าง 


