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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน  นายจ้าง  ท้องที่หรือ
สถานที่ท างานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน 
    

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการทีต่่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
 

หมวดหมู่กระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
  -   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ.2540 
 

ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดในกฎหมาย  

 3 ชั่วโมง  (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ.2540) 
 

ขอบเขตการให้บริการ  
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

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

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

 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าขอ  

  1. ผู้รับใบอนุญาตต้องท างานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และ
เงื่อนไขตามท่ีได้รับอนุญาต  หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนหรือเพ่ิม ประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือ
สถานที่ท างานหรือเง่ือน หรือเพ่ิมนายจ้าง  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน   

  2. เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
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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.  เจ้าหน้าที่พิจารณา / สรุปความเห็นต่อ         
 นายทะเบียน 

 (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ท างาน 

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

4.  ผู้รับบริการช าระค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม / รับ
 ใบอนุญาตท างาน 

 กลุ่มงานจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 
ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  3 ชั่วโมง 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 1. ค าขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ท างาน และเงื่อนไข  
 ตามมาตรา 26  (แบบ ตท.6)   จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ใบอนุญาตท างาน  จ านวน  1 ฉบับ 

3. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงานหรือนายจ้าง 
 (เฉพาะกรณีเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน หรือนายจ้าง) 
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- หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  จ านวน 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)  จ านวน 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จ านวน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 1 ฉบับ  
 (กรณีเปลี่ยน/เพ่ิมท้องที่หรือสถานที่ท างาน  หากมีที่ตั้งโรงงานหรือโรงแรมที่ต้องการเพ่ิมที่ตั้งให้แนบ
หลักฐานการอนุญาตนั้นมาด้วย) 
5. หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าว  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน  1 ชุด  (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง) 
 

 
ค่าธรรมเนียม  

1. ค่าค าขอ      ค าขอละ    100  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 
 (1) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงาน   ครั้งละ  1,000  บาท 
 (2) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจ้าง   ครั้งละ  3,000  บาท 
 (3) การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมท้องที่หรือสถานที่ท างาน ครั้งละ  1,000 บาท 
 

ช่องทางการร้องเรียน  

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

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ท างาน และเงื่อนไข  ตาม
มาตรา 26  (แบบ ตท.6) 

 


