
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่



กำรขอรับใบอนุญำตท ำงำน





1.  บุคคลในคณะผู้แทนทำงทูต

2.  บุคคลในคณะผู้แทนทำงกงสุล

3.  ผู้แทนของประเทศสมำชกิและพนักงำนขององค์กำร 

สหประชำชำติและทบวงกำรช ำนำญพิเศษ

4.  คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทำงจำกต่ำงประเทศเพือ่มำท ำงำน

ประจ ำกับบุคคลตำม(1)หรือ(2)หรือ(3)

5.  บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำทีห่รอืภำรกิจตำมควำมตกลงที่รัฐบำล

ไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ



6.  บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจเพื่อประโยชน์
ทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม ศิลปะ กำรกีฬำ หรือกิจกำรอื่น ทั้งนี้ 
ตำมที่จะได้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ

7.  บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญำตให้เข้ำมำปฏิบัติ
หน้ำที่หรือภำรกิจอย่ำงหนึ่งอยำ่งใดโดยจะก ำหนดเงื่อนไขไว้ด้วย
หรือไม่ก็ได้



- 1. ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรด้ำนกำรเมือง ศำสนำ เศรษฐกิจและ
- สังคม
- 2. โอกำสในกำรประกอบอำชีพของคนไทย และควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
- ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ
- 3. ประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนในต ำแหน่งนั้น เช่น กำรน ำ
- เงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนหรือใช้จ่ำยในประเทศจ ำนวนมำก กำรจ้ำง
- งำนคนไทยจ ำนวนมำก หรือกำรพัฒนำทักษะฝีมือคนไทยซึ่งได้รับกำร
- ถ่ำยทอดจำกคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้ท ำงำน



1. นำยจ้ำงที่มีขนำดกำรลงทนุจำกทุนจดทะเบียนช ำระแล้วไม่ต่ ำ

กว่ำสองล้ำนบำท โดยทุกๆ 2 ล้ำนบำทให้อนุญำตได้ 1 คน เว้นแต่คนต่ำง

ด้ำวมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 

ขนำดของกำรลงทุนลดลงก่ึงหนึ่ง ทั้งนี้ให้อนุญำตได้ไม่เกิน 10 คน /หรือ

2. นำยจ้ำงที่ได้รับช ำระภำษีเงนิได้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่ำนมำไม่น้อย

กว่ำสำมล้ำนบำท (ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม) /หรือ

3. นำยจ้ำงซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีกำรจ้ำงงำนคนไทยไม่น้อยกว่ำหนึ่ง

ร้อยคน (ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม) /หรือ



4. นำยจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชน หรือคนต่ำงด้ำวตำมที่มีหนังสือรับรอง
จำกหน่วยงำนดังกล่ำว (ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม) /หรือ

5. นำยจ้ำงเป็นมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหำ
ก ำไรในทำงเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม (ตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม) /หรือ

6. อื่นๆ ตำมที่ก ำหนดในระเบียบกรมกำรจัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2552



7. นำยจ้ำงที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร

กำรส่งเสริมกำรลงทุน ห้ำมมิให้จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติพม่ำ ลำว 
และกัมพูชำ ที่ถือหนังสือเดินทำงเข้ำมำเพื่อท ำงำน “กรรมกร” และถือ   
วีซ่ำ “Non Immigrant L-A” (Non Immigrant L-A) = คนต่ำงด้ำวที่
ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
ภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่งชำติอื่น



แบบที่ใช้ส ำหรับยื่นค ำขอ
กำรอนุญำตท ำงำน



คนต่ำงด้ำวมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือได้รับ
อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง (NON-IMMIGRANT) โดย
มิใช่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในฐำนะนักท่องเที่ยวหรือผู้
เดินทำงผ่ำน (TOURIST/TRANSIT)

ตท.1 กำรขอรับใบอนุญำตท ำงำน



ชำวต่ำงชำติขอรับใบอนุญำตท ำงำน 



นำยจ้ำงยื่นค ำขอในขณะที่คนต่ำงด้ำวยังไม่ได้เดินทำงเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร เมื่อนำยจ้ำงได้รับหนังสือแจ้งผลกำร
พิจำรณำอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนได้แล้ว จัดส่งให้         
คนต่ำงด้ำวน ำไปประกอบกำรขอวีซ่ำ NON-IMMIGRANT 
ณ สถำนทูตไทยในต่ำงประเทศ โดยคนต่ำงด้ำวต้องเดินทำง   
เข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อขอรับใบอนุญำตท ำงำนพร้อม     
ยื่นเอกสำรตำมที่ก ำหนดภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่นำยจ้ำง   
รับหนังสือแจ้งผล

ตท.3 กำรขอรับใบอนุญำตท ำงำนแทนคนต่ำงด้ำว



กรณีใบอนุญำตท ำงำนเดิมช ำรุดในสำระส ำคัญ หรือ
สูญหำยโดยให้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำงำน 
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ทรำบกำรช ำรุด

ตท.4 กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำงำน

ตท.5 กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำน

ต้องยื่นแบบค ำขอก่อนสิ้นอำยุกำรอนุญำตท ำงำน และ
ก่อนกำรสิ้นอำยุของ VISA (สำมำรถยื่นล่วงหน้ำได้ 
30 วัน)



ตท.6 กำรขออนุญำตเปลี่ยนหรือเพิ่มกำรท ำงำน
สถำนที่ และท้องที่ในกำรท ำงำน            

ตท.10 กำรแจ้งเข้ำมำท ำงำนอันจ ำเป็นและเร่งด่วน
ระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน



ตท. 10 ค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต   
ท ำงำนกรณีมีกำรแก้ไข/เปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดของ

- คนต่ำงด้ำว : ชื่อ – นำมสกุล,สัญชำติ,ลำยมือชื่อ, 
ที่อยู่อำศัย

-สถำนประกอบกำร : สถำนที่ตั้งตำมประกำศของทำง
รำชกำร และเพิ่มประเภทธุรกิจ



แบบที่ใช้ส ำหรับยื่นค ำขอกำรอนุญำตท ำงำน

ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
แบบรำยละเอียดประกอบหนังสือแจ้งกำรอนุญำตตำม

มำตรำ 12
กรณีสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)



กำรก ำหนดระยะเวลำกำรอนุญำต

คนต่ำงด้ำวที่ขออนุญำตท ำงำนกับนำยจ้ำงให้พิจำรณำอนุญำตได้    
ไม่เกินระยะเวลำที่ระบุในหนังสือรับรองกำรจ้ำงหรือสัญญำจ้ำงแล้วแต่ 
กรณี คร้ังละไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1.  คนต่ำงด้ำวขออนุญำตท ำงำนในต ำแหน่งผู้ฝึกงำน พิจำรณำ
อนุญำตได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน

2.  คนต่ำงด้ำวขออนุญำตท ำงำนด้ำนศิลปะบันเทิง เช่น นักร้อง      
นักดนตรี พิจำรณำอนุญำตได้ครั้งละ 6 เดือน



3.  คนต่ำงด้ำวขออนุญำตท ำงำนในต ำแหน่งซึ่งเป็นวิชำชีพเฉพำะ 
และต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู แพทย์ ฯลฯ 
พิจำรณำอนุญำตได้เท่ำกับระยะเวลำที่ก ำหนดในหนังสือรับรองนั้น ๆ      
แต่ไม่เกิน 2 ปี

4.  คนต่ำงด้ำวที่มีหนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ    
องค์กรมหำชน ฯลฯ พิจำรณำอนุญำตได้เท่ำกับระยะเวลำที่ก ำหนดใน
หนังสือรับรองนั้นๆ แต่ไม่เกิน 2 ปี



1.  กรณีอนุญำต ให้คนต่ำงด้ำวผู้ยื่นค ำขอมำรับใบอนุญำต
ด้วยตนเองตำมก ำหนดนัดโดยแสดงหนังสือเดินทำง เจ้ำหน้ำที่
จะปฏิบัติดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบใบนัดรับและให้คนต่ำงด้ำวลงนำม
ว่ำไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงฯ (สจจ.
ชม. หน้ำ 24) และลงลำยมือชื่อรับใบอนุญำตท ำงำนที่มุมบน
ด้ำนขวำในหน้ำแรกของค ำขอ และในหน้ำ 2 ของใบอนุญำต
ท ำงำน

กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและ
กำรจ่ำยใบอนุญำตท ำงำน



1.2 ค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมระยะเวลำกำรอนุญำต
และออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐำน

2.  กรณีไม่อนุญำต ให้นำยทะเบียนท ำหนังสือแจ้งผลกำรไม่
อนุญำตให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ โดยให้คนต่ำงด้ำวผู้ยื่นค ำขอหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจมำรับหนังสือกำรไม่อนุญำต และให้ลงลำยมือชื่อวัน 
เดือน ปี ที่รับหนังสือเพื่อเก็บเป็นหลักฐำนกรณีคนต่ำงด้ำวใช้สิทธิ
อุทธรณ์ หำกไม่มำรับหนังสือกำรไม่อนุญำตให้ส่งหนังสือดังกล่ำว
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่วนค ำขอให้เก็บไว้เพื่อรอกำร
อุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่คนต่ำงด้ำวรับทรำบค ำสั่ง เมื่อ
พ้นระยะเวลำดังกล่ำว ให้เก็บค ำขอไว้เพ่ือรอกำรท ำลำยตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร



1. กำรยื่นค ำขอ ฉบับละ    100 บำท

2. ขอรับใบอนุญำตท ำงำน/ต่ออำยุใบอนญุำตท ำงำน

(ก) ที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน ฉบับละ    750 บำท

(ข) ที่มีอำยุเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ  1,500 บำท

(ค) ที่มีอำยุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ  3,000 บำท 

3. ใบแทนใบอนุญำตท ำงำน ฉบับละ    500  บำท



4. กำรอนุญำตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงำน ครั้งละ    1,000 บำท 

5. กำรอนุญำตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนำยจ้ำง ครั้งละ    3,000 บำท 

6. กำรอนุญำตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่ ครั้งละ    1,000 บำท 

หรือสถำนที่ท ำงำน  

7. กำรอนุญำตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข ครั้งละ      150 บำท 

ในกำรอนุญำต

*** อนุญำตให้ท ำงำนได้ตำมควำมจ ำเป็นของงำนหรือตำมที่ขอ แต่ไม่เกิน    
2 ป/ีครั้ง



กาน่า โคลัมเบยี ศรลีังกา

เกาหลีเหนอื ปาเลสไตน์ อัฟกานิสถาน

คาเมรูน เมียนมา อัลจเีรยี

จีน ฟิลปิปินส์ อินเดีย

กัมพูชา มาลี อินโดนเีซยี

ซาอุดิอาระเบยี มาเลเซยี อิรัก

ซเีรยี เยเมนฯ อิหร่าน

ซูดาน รัสเซยี อียิปต์

เนปาล ลเิบยี อุชเบกิสถาน

ไนจเีรยี เลบานอน แอฟรกิา

บังคลาเทศ ไลบเีรยี

ปากีสถาน เวียดนาม





คนต่ำงด้ำวมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือได้รับ
อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง (NON-
IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในฐำนะ
นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทำงผ่ำน 
(TOURIST/TRANSIT)



เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง   



1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจ ำกัด ให้แสดงเอกสำรดังนี้

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์  
ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้ใช้ส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำร      
จัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้วย           
พ.ศ 2552 จ ำนวน 1 ชุด



กรณีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้แสดงเอกสำรดังนี้
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน 
จ ำนวน 1 ชุด

- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้ใช้ส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำรจัดหำ
งำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2552 
จ ำนวน 1 ชุด



1.2 นิติบุคคลในต่ำงประเทศ
- ส ำเนำหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ

- ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 1 ฉบับ

- ส ำเนำหลักฐำนกำรน ำเงินจำกต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย          
(ใบธุรกรรมทำงกำรเงินใบโอนเงิน เป็นต้น) จ ำนวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ำมำด ำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30 ตุลำคม 2545 ให้แนบส ำเนำรำยกำรเคลื่อนไหว
ทำงบัญชีของธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้แนบส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำร
จัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ 
2525 จ ำนวน 1 ชุด



- หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/มหำวิทยำลัยรัฐบำลซึ่งระบุชื่อ
คนต่ำงด้ำว ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรจ้ำง จ ำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด (ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน,
เขตกำรศึกษำ,ส ำนักงำนเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่ำงด้ำว ต ำแหน่งงำน ระยะเวลำ
กำรจ้ำง จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำสัญญำจ้ำง จ ำนวน 1 ชุด



- หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่ จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำสัญญำจ้ำง จ ำนวน 1 ชุด
- ส ำเนำใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงให้

แนบส ำเนำใบอนุญำตต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งระบุชื่อ
คนต่ำงด้ำว ต ำแหน่ง และระยะเวลำกำรจ้ำง จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำหนังสือกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยและค ำสั่งแต่งตั้งผูม้ีอ ำนำจลงนำมของ

มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจัดตั้งมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กำร พร้อมวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และ ส ำเนำแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำร (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่ำงประเทศ)

จ ำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองจำกกรมกำรท่องเที่ยว พร้อมรำยชื่อคนต่ำงด้ำว เลขที่หนังสือ
เดินทำง ต ำแหน่งระยะเวลำกำรถ่ำยท ำ จ ำนวน 1 ชุด
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสำนงำน (กรณีเป็น

นิติบุคคล) ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์  จ ำนวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร

พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้ใช้ส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำร
จัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ 2552 จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำสัญญำจ้ำงเหมำ สัญญำซื้อขำย หรือเอกสำรอื่นที่แสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
ควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำสัญญำจ้ำงเหมำ สัญญำซื้อขำย หรือเอกสำรอื่นที่แสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
ควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคน
ต่ำงด้ำว ในกรณีที่เป็นกำรท ำงำนที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 1 ชุด



ขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตท ำงำน

ยื่นค ำขอ(เอกสำรถูกต้องครบถ้วน)
ช ำระค่ำธรรมเนียม 100 บำท

ออกตรวจสอบ
(กรณีจัดตั้งใหม)่

พิจำรณำออกใบอนุญำต

ชำวต่ำงประเทศมำรับใบอนุญำต
ด้วยตนเองพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม 

(อำยุไม่เกินหนึ่งปี 3,000 บำท



ตท.3
กำรขอรับใบอนุญำตท ำงำน

แทนคนต่ำงด้ำว ตำมมำตรำ 11



นำยจ้ำงยื่นค ำขอในขณะที่ “คนต่ำงด้ำว
ยังไม่ได้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร”



1. แบบรับค ำขอ ตท.3 

2. หนังสือรับรองกำรจ้ำง (ตำมแบบก ำหนด)

3. ส ำเนำหนังสือเดินทำง (ทุกหน้ำ)

4. ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน

5. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพในกรณีที่เป็นกำรประกอบ

วิชำชีพที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

6. แผนที่ตั้งของสถำนประกอบกำร

7. หนังสือมอบอ ำนำจจำกนำยจ้ำงติดอำกรแสตมป์ 10 บำท  และ

ส ำเนำบัตรประชำชนของนำยจ้ำงและผู้รับมอบอ ำนำจ

เอกสำรส ำคัญส ำหรับยื่นค ำขอรับใบอนุญำตท ำงำน



เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำง   



1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจ ำกัด ให้แสดงเอกสำรดังนี้

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์  
ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้ใช้ส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำร      
จัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้วย           
พ.ศ 2552 จ ำนวน 1 ชุด



กรณีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้แสดงเอกสำรดังนี้
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน 
จ ำนวน 1 ชุด

- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้ใช้ส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำรจัดหำ
งำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2552 
จ ำนวน 1 ชุด



1.2 นิติบุคคลในต่ำงประเทศ
- ส ำเนำหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ 2542 ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ

- ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 1 ฉบับ

- ส ำเนำหลักฐำนกำรน ำเงินจำกต่ำงประเทศเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย          
(ใบธุรกรรมทำงกำรเงินใบโอนเงิน เป็นต้น) จ ำนวน 1 ชุด หรือกรณีเข้ำมำด ำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30 ตุลำคม 2545 ให้แนบส ำเนำรำยกำรเคลื่อนไหว
ทำงบัญชีของธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้แนบส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำร
จัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ 
2525 จ ำนวน 1 ชุด



- หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/มหำวิทยำลัยรัฐบำลซึ่งระบุชื่อ
คนต่ำงด้ำว ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรจ้ำง จ ำนวน 1 ชุด

- หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด (ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน,
เขตกำรศึกษำ,ส ำนักงำนเขต) ซึ่งระบุชื่อคนต่ำงด้ำว ต ำแหน่งงำน ระยะเวลำ
กำรจ้ำง จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำสัญญำจ้ำง จ ำนวน 1 ชุด



- หนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอนปฏิบัติหน้ำที่ จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำสัญญำจ้ำง จ ำนวน 1 ชุด
- ส ำเนำใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงให้

แนบส ำเนำใบอนุญำตต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งระบุชื่อ
คนต่ำงด้ำว ต ำแหน่ง และระยะเวลำกำรจ้ำง จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำหนังสือกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยและค ำสั่งแต่งตั้งผูม้ีอ ำนำจลงนำมของ

มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจัดตั้งมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กำร พร้อมวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และ ส ำเนำแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำร (กรณีเป็นองค์กรเอกชนต่ำงประเทศ)

จ ำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองจำกกรมกำรท่องเที่ยว พร้อมรำยชื่อคนต่ำงด้ำว เลขที่หนังสือ
เดินทำง ต ำแหน่งระยะเวลำกำรถ่ำยท ำ จ ำนวน 1 ชุด
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประสำนงำน (กรณีเป็น

นิติบุคคล) ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์  จ ำนวน 1 ฉบับ
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ หรือที่นอกเหนือจำกกำร

พิจำรณำทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ให้ใช้ส ำเนำเอกสำรตำมระเบียบกรมกำร
จัดหำงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ 2552 จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำสัญญำจ้ำงเหมำ สัญญำซื้อขำย หรือเอกสำรอื่นที่แสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
ควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร จ ำนวน 1 ชุด



- ส ำเนำสัญญำจ้ำงเหมำ สัญญำซื้อขำย หรือเอกสำรอื่นที่แสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
ควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร จ ำนวน 1 ชุด

- ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคน
ต่ำงด้ำว ในกรณีที่เป็นกำรท ำงำนที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 1 ชุด



ตท.4
กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำงำน 



กรณีใบอนุญำตท ำงำนเดิมช ำรุดในสำระส ำคัญ หรือสูญ
หำยโดยให้ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำงำน ภำยใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทรำบกำรช ำรุด





1. ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำงำน ตำมมำตรำ 25 (แบบ ตท.4)
จ ำนวน 1 ชุด

2. รูปถ่ำย ขนำด 3X4 เซนติเมตร (แต่งกำยสุภำพ หน้ำตรง ไม่ใช่รูป
จำกคอมพิวเตอร์/โพลำลอยด)์ ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 รูป

3. หนังสือเดินทำงฉบับจริง พรอ้มพรอ้มส ำเนำ  จ ำนวน 1 ชุด
4. กรณีใบอนุญำตท ำงำนสูญหำย ให้แนบ
- หลักฐำนกำรรับแจ้งควำมของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จ ำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำนเล่มที่สญูหำย (ถ้ำม)ี จ ำนวน 1 ฉบับ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ



5. กรณีใบอนุญำตท ำงำนช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้แนบ

- ใบอนุญำตท ำงำนฉบับที่ช ำรดุ/เสยีหำย พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ

6. หนังสือมอบอ ำนำจจำกคนต่ำงด้ำวติดอำกรแสตมป์ 10 บำท  
จ ำนวน 1 ฉบับ และส ำเนำบัตรประชำชนของผูร้ับมอบอ ำนำจคนไทย 
จ ำนวน 1 ฉบับ กรณีคนต่ำงด้ำวไม่มำยื่นด้วยตนเอง



ตท.5
การขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน



ต้องยื่นแบบค ำขอก่อนสิ้นอำยุกำรอนุญำต
ท ำงำน และก่อนกำรสิ้นอำยุของ VISA 
(สำมำรถยื่นล่วงหน้ำได้ 30 วัน)



รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ

1.  ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำน ตำมมำตรำ 23  (แบบ ตท.5)  
จ ำนวน 1 ชุด

2.  ใบอนุญำตท ำงำนฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1 ชุด
3.  หนังสือเดินทำงฉบับจริง พร้อมส ำเนำ หรือ ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่

และใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวฉบับจริง (ถ้ำม)ี พร้อมส ำเนำ  
จ ำนวน 1 ชุด

4.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่ำคนต่ำงด้ำวไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะต้องห้ำมของคนต่ำงด้ำว ซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญำตท ำงำน พ.ศ. 2552  (ไม่เกิน 1 เดือนหรือ  ตำมที่แพทย์ระบุ)  
จ ำนวน 1 ฉบับ



5.  หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 
บาท จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
คนไทย จ านวน 1 ฉบับ กรณีคนต่างด้าวไม่มาย่ืนด้วยตนเอง

6.  หนังสือรับรองการจ้าง จ านวน 1 ฉบับ

7.  นายจ้างเป็นคนไทย ให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของ
นายจ้าง หรือหากเป็นส่วนราชการ ให้แนบส าเนาบัตรข้าราชการ 
จ านวน 1 ฉบับ

8.  นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบส าเนาใบอนุญาตท างาน
ของนายจ้าง หรือหากนายจ้างไม่ได้ท างานในประเทศไทยและไม่มี
ใบอนุญาตท างานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง
การมอบอ านาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงลงนามแทน 

จ านวน 1 ชุด

9.  เอกสารตามประเภทของนายจ้าง



ตท.6
การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือ
ลักษณะงาน ท้องท่ีหรือสถานท่ีท างาน หรือ
เง่ือนไขท่ีได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง 



ต้องยื่นแบบค ำขอก่อนสิ้นอำยุกำรอนุญำตท ำงำน 
และก่อนกำรสิ้นอำยุของ VISA (สำมำรถยื่น
ล่วงหน้ำได้ 30 วัน)



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1.  ค ำขออนุญำตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงำน  
นำยจ้ำง  ท้องที่หรือสถำนที่ท ำงำน และเงื่อนไข ตำมมำตรำ 26  
(แบบ ตท.6)  จ ำนวน 1 ชุด

2.  ใบอนุญำตท ำงำนฉบับจรงิ  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1 ชุด

3.  หนังสือเดินทำงฉบับจริง พร้อมส ำเนำ หรือ ใบส ำคัญถ่ินที่
อยู่และใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวฉบับจริง (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำ    
จ ำนวน 1 ชุด

4. หนังสือมอบอ ำนำจจำกคนต่ำงด้ำวติดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
จ ำนวน 1 ฉบับ และส ำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจคนไทย 
จ ำนวน 1 ฉบับ กรณีคนต่ำงด้ำวไม่มำย่ืนด้วยตนเอง



5.  นำยจ้ำงเป็นคนไทย ให้แนบส ำเนำบัตรประชำชนของนำยจ้ำง 
หรือหำกเป็นส่วนรำชกำร ให้แนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 ฉบับ

6. นำยจ้ำงเป็นคนต่ำงด้ำว ให้แนบส ำเนำใบอนุญำตท ำงำนของ
นำยจ้ำง หรือหำกนำยจ้ำงไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญำต
ท ำงำนต้องให้ Notary Public และสถำนทูตไทยรับรองกำรมอบอ ำนำจให้
กรรมกำรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนำมแทน 

จ ำนวน 1 ชุด

7.  เอกสำรตำมประเภทของนำยจ้ำงและเอกสำรหลักฐำนตำมค ำขอ
นั้นๆ



ตท.10
งำนอันจ ำเป็นและเร่งด่วน



งำนอันจ ำเป็นและเร่งด่วน
งำนอันจ ำเป็นและเร่งด่วนดังต่อไปนี้ คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำ

ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อท ำงำนอันจ ำเป็นและ
เร่งด่วน ซึ่งมีระยะกำรท ำงำนไม่เกิน 15 วัน ให้คนต่ำงด้ำวแจ้ง
ต่ออธิบดีหรือเจ้ำพนักงำนซึ่งอธิบดีมอบหมำยตำมแบบหนังสือ
แจ้งกำรเข้ำมำท ำงำนอันจ ำเป็นและเร่งด่วนตำมมำตรำ 7 
(แบบ ตท.11)



(ก) งำนบริหำรงำนและวิชำกำร
(1)  งำนประชุม หำรือ สัมมนำ หรือเยี่ยมชมธุรกิจ
(2)  งำนตรวจสอบภำยในเป็นครั้งครำว
(3)  งำนบรรยำยพิเศษ และวิชำกำร
(4)  งำนอ ำนวยกำรบิน



(ข) งำนด้ำนเทคนิค
(1)  งำนช่ำงตรวจสอนติดตำมผลและแก้ไขปัญหำด้ำนเทคนิค
(2)  งำนประชุมเกี่ยวกับกำรติดตั้งเครื่องจักรและด้ำนเทคนิค
(3)  งำนวิศวกรเครื่องบิน งำนช่ำงเครื่องบิน
(4)  งำนช่ำงซ่อมหรือติดตั้งเครื่องจักรกล
(5)  งำนช่ำงเทคนิคด้ำนปิโตรเลียม
(6)  งำนสำธิตและทดสอบเครื่องมือกล
(7)  งำนอบรมและสัมมนำทำงด้ำนเทคนิค
(8)  งำนถ่ำยท ำภำพยนตร์และภำพนิ่ง



งานอันจ าเป็นและเร่งด่วน

(ค) งานจัดหางานต่างประเทศ
(1)  งำนคัดเลือกคนงำน

(2)  งำนทดสอบฝีมือ

(ง) งานให้บริการทางกฎหมายหรืองานอรรถคดี

(1)  งำนปฏิบัติหน้ำที่อนุญำโตตุลำกำร

(2)  งำนว่ำต่ำงแก้ต่ำงในชั้นอนุญำโตตุลำกำร ถ้ำกฎหมำย
ซ่ึงบังคับใช้แก่ข้อพิพำทที่พิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรนั้นมิใช่
กฎหมำยไทย หรือเป็นกรณีไม่ต้องขอบังคับค ำช้ีขำดของ
อนุญำโตตุลำกำรนั้นในรำชอำณำจักรไทย



งานอันจ าเป็นและเร่งด่วน

(จ) งานเบ็ดเตล็ด

(1)  งำนจัดซ้ือสินค้ำ

(2)  งำนประสำนงำนกำรท่องเท่ียว

(3)  งำนสำธำรณกุศลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ หรือ
แสวงหำก ำไรทำงเศรษฐกิจ

(4)  งำนอ ำนวยกำรบิน  

(ฉ) งานอ่ืนที่อธิบดีหรือเจ้าพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
เห็นสมควร



- การแจ้งการเข้ามาท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยผ่านทางโทรสาร และทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

- สามารถย่ืนเอกสารได้ท่ีด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 
และด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิเป็นสถานท่ีรับแจ้ง
การท างานของคนต่างด้าว



ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
กำรขอรับใบอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้ำวตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ
กฎหมำยอื่น



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1.  แบบรำยละเอียดประกอบหนังสือแจ้งกำรอนุญำตตำม
มำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551
จ ำนวน 1 ฉบับ

2.  รูปถ่ำยคนต่ำงด้ำวครึ่งตวั หน้ำตรง แต่งกำยสุภำพ ขนำด 
3x4 ซม. จ ำนวน 3 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)

3.  หนังสือเดินทำง หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวและ
ใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด

4.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6
เดือน) จ ำนวน 1 ฉบับ



5.  หนังสือท่ีแสดงว่ำได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนตำม
กฎหมำยอ่ืน เช่น 

- หนังสือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  
จ ำนวน 1 ฉบับ  หรือ

- หนังสือจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)  
จ ำนวน 1 ฉบับ หรือ

- หนังสือจำกกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  จ ำนวน  1 ฉบับ

6.  หนังสือมอบอ ำนำจจำกคนต่ำงด้ำว ติดอำกรแสตมป์ 10 
บำท  จ ำนวน  1 ฉบับ และส ำเนำบัตรประชำขนของผู้รับมอบอ ำนำจ
คนไทย  จ ำนวน  1 ฉบับ  กรณีคนต่ำงด้ำวไม่มำย่ืนด้วยตนเอง



ข้อควรจ า
1. คนต่ำงด้ำวต้องถือใบอนุญำตท ำงำนไว้กับตัว หรือ ณ สถำนท่ี

ท ำงำน
2. กำรเปล่ียนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร คนต่ำงด้ำวต้องไป

ติดต่อส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเพื่อลงตรำ VISA พ้นหน้ำท่ีเดิม 
หรือเดินทำงออกไปขอ VISA ใหม่ท่ีสถำนทูตไทย แล้วจึงยื่นขอ
ใบอนุญำตท ำงำนใหม่ (ตท.1) เพื่อท ำงำนกับนำยจ้ำง/สถำน
ประกอบกำรใหม่ก่อนกำรส้ินอำยุของ VISA นั้น

3. ต้องท ำงำนตำมท่ีได้รับอนุญำตเท่ำนั้น หำกประสงค์จะท ำงำน
อ่ืน หรือเปล่ียนท้องที่ หรือสถำนท่ีในกำรท ำงำน ต้องได้รับอนุญำต
จำกนำยทะเบียนก่อน



ข้อควรจ า

4. กำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำนจะต้องย่ืนค ำขอขยำยกำรอยู่ต่อใน
รำชอำณำจักร (VISA) และย่ืนแบบค ำขอต่ออำยุก่อนสิ้นอำยุใบอนุญำต
ท ำงำน  

5. กรณีกำรเปล่ียน ช่ือ นำมสกุล สัญชำติ ท่ีอยู่อำศัยของคนต่ำงด้ำว 
หรือชื่อสถำนที่ท ำงำน ต้องยื่นค ำร้องขอแก้ไขฯ โดยไม่ชักช้ำ

6. ห้ำมนำยจ้ำงรับคนต่ำงด้ำวที่ไม่มใีบอนุญำตท ำงำน ผู้ฝ่ำฝนืมีโทษ
ปรับไม่เกิน 100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหน่ึงคน หรือรับคนต่ำงด้ำว
เข้ำท ำงำนที่มีลักษณะงำนหรือเง่ือนไขต่ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต
ท ำงำน ผู้ฝ่ำฝืนมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บำท



หำกปรำกฏว่ำเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับ
ใบอนุญำตท ำงำนมีข้อควำมอันเป็นเท็จไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง ผู้ยื่นขอหรือผู้รับมอบอ ำนำจจะ  
ต้องถูกด ำเนินคดีฐำนปลอมแปลงเอกสำร และแจ้ง
ควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 137, 264 และ 268
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