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¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา 

พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงวาดวยการขอรับในอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจง

การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554



¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึง่จะขอรับใบอนุญาต

ทํางาน พ.ศ. 2552

ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการ

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขการขอ

อนุญาตทํางานตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ      

คนตางดาว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560



หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นขอรับ

ใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 59 (ตท.1) 

คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (Non-ImmigrantVisa) ตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมืองโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยวหรือผูเดิน

ทางผาน (Tourist/Transit)

ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ

คนตางดาวตองไมมีลักษณะตองหามตามกระทรวงกําหนดลักษณะ
ตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรบัใบอนญุาตทํางาน พ.ศ. 2552



หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นขอรับ

ใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 59 (ตท.1) 

เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีที่เปนการประกอบอาชีพที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ 
กรณีที่เปนการประกอบกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต

ระยะเวลาดําเนนิการรวม ๓ วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถาม)ี ๕ วันทําการ)



ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº (µ·.1)

คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)

รูปถายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปจาก
คอมพิวเตอร/โพลาลอยด) ไมเกิน 6 เดือน จาํนวน 3 รูป

หนังสือเดินทางฉบับจริง พรอมสําเนา หรือใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด

สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณทํางาน หรือกรอกขอมูลตาม
แบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนการประกอบวิชาชีพที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ



ใบรับรองแพทยซึ่งรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึง่จะขอรับใบอนุญาต

ทํางาน พ.ศ. 2552 (ไมเกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทยระบุ) จํานวน 1 ฉบับ

หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 
ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน ๑ ฉบับ 

กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง

หนังสือรบัรองการจาง จํานวน ๑ ฉบับ

นายจางเปนคนไทย ใหแนบสาํเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือ
หากเปนสวนราชการ ใหแนบสําเนาบตัรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ

ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº(µ·.1)



นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาในอนุญาตทํางานของนายจาง 
หรือหากนายจางไมไดทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตอง

ให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจใหกรรมการ

หรือบคุคลใดบุคคลหนึง่ลงนามแทนจํานวน 1 ชุด

11.หนังสือมอบอํานาจจากนายจางติดอาการแสตมป 10 บาท จํานวน 1 

ฉบับ และสาํเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ

ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº(µ·.1)
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¡Ã³Õ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇÍÂÙ‹¹Í¡ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ã
ÁÒµÃÒ 60 (µ·.3) ¹ÒÂ Œ̈Ò§Â×è¹á·¹

1. นายจางผูประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยู

นอกราชอาณาจักรเขามาทาํงานในกิจการ

ของตนในราชอาณาจักร จะยืน่คําขอใบอนุญาต

แทนคนตางดาวได

2. หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการยืน่ขอรับใบอนุญาตทํางาน

ตามมาตรา 60 (ตท.3) เปนหลักเกณฑเดียวกบัการยืน่ขอรับใบอนุญาต

ทํางานมาตรา 59 (ตท.1)



ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº (µ·.3)

1) คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.1)

2) สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด

3) สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณทํางาน หรือกรอกขอมูล

ตามแบบที่กาํหนด จาํนวน 1 ชุด

4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนการประกอบวิชาชีพ

ที่กฎหมายกาํหนดใหตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จาํนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการจาง จาํนวน 1 ฉบับ



ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº (µ·.3)

6) กรณนีายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน

ของนายจาง หรอืหากเปนสวนราชการ ใหแนบสําเนาบัตรขาราชการ

จํานวน 1 ฉบับ

7. กรณนีายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาต

ทํางานของนายจาง หรอืหากนายจางไมไดทํางานในประเทศไทยและไมมี

ใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ

มอบอํานาจใหกรรมการหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด

8. หนังสอืมอบอํานาจจากนายจางตดิอาการแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ 

และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ



 กรณีเปนนิติบุคคล (ในประเทศไทย)

1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน 

จํานวน 1 ชุด

2) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด

3) กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการ

พิจารณาทุนจดทะเบียนชาํระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางาน

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

จํานวน 1 ชุด

¡Ã³ÕÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
àÍ¡ª¹



 กรณีเปนนิติบุคคล (ในตางประเทศ)

1) สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบยีนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัตกิาร

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด

3) สําเนาหลกัฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทาง

การเงนิ ใบโอน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณเีขามาดําเนินธุรกิจในประทเศไทยกอน

วันที่ 30 ต.ค. 45 ใหแนบสาํเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชธีนาคารยอนหลงั 6 เดอืน 

จํานวน 1 ชุด

4) กรณีทุนจดทะเบยีนไมเพยีงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุน 

จดทะเบียนชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวย

หลักเกณฑการพจิารณา อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2522 จํานวน 1 ชุด

¡Ã³ÕÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
àÍ¡ª¹ (µ‹Í)



1)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ

2) กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่

นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียนชําระแลว ใหใช

สําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณา อนุญาตการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด

¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò

สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอ

มีความจําเปนตองเขามาทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด

¡Ã³Õ¹ÒÂ Œ̈Ò§«Öè§ÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹ÒËÃ×Í¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹¹Í¡ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ã



1) สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอมี

ความจําเปนตองเขามาทํางานในราชอาณาจักร 1 ชุด

2) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว ในกรณีที่เปนการทํางานที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด

¡Ã³Õ·Õèà»š¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
â´ÂäÁ‹ÁÕ¹ÒÂ Œ̈Ò§



1. กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปน

ภาษาไทยและรบัรองความถูกตองโดยผูมีใบอนญุาต/หนวยราชการ

2. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

• เอกสารของนายจางใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและ

ประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ

• เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ

3. คนตางดาวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปนภัยตอความม่ันคง จํานวน 

34 ประเทศ ใหถายสําเนาแบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทางเพ่ิมอีก 1 ชุด 

เพ่ือสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ

ËÁÒÂàËµØ



หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการยืน่คําขอ

¡ÒÃá Œ̈§à¢ŒÒ·íÒ§Ò¹à¾×èÍ·íÒ§Ò¹
ÍÑ¹ í̈Òà»š¹áÅÐàÃ‹§´‹Ç¹ (µ·.10)

 ขอไดเฉพาะงาน 16 ประเภท เทานั้น มีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน

 สามารถขยายเวลาไดอีก 1 ครั้ง (ไมเกิน 15 วัน และไมเกินสิทธิการอยูใน

ราชอาณาจักร:VISA ทุกประเภท)

 การขอขยายเวลาใหดําเนินการกอนที่ระยะเวลาอนุญาตครั้งแรกจะสิ้นสุด      

(ใหสําเนาระยะเวลาการอนุญาตเดิมมาดวยเพ่ือความสะดวกในการรับบริการ)

คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวเพื่อทํางานอนั

จําเปนและเรงดวนนั้น งานที่เขามาทํานั้นตองมีลกัษณะเปนงานอนัจําเปนและ

เรงดวน ซึง่ถาไมรีบทํางานดงักลาวแลวนาจะเกดิความเสียหาย
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1. การจัดประชุม จัดอบรม หรือจัดสัมมนา

2. การบรรยายพิเศษดานวิชาการ

3. งานอํานวยการดานการบิน

4. งานตรวจสอบภายในเปนคร้ังคราว

5. งานตรวจสอบติดตามผลและแกไขปญหาดานเทคนิค

6. งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑหรือคุณภาพสินคา

7. งานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต

8. งานตรวจสอบหรือซอมเคร่ืองจักรกลและระบบอุปกรณการผลิตไฟฟา



»ÃÐàÀ·§Ò¹·ÕèÍ¹ØÞÒµ

¡Ã³Õ í̈Òà»š¹àÃ‹§´‹Ç¹(ÁÒµÃÒ 62)

9.   งานชองซอมหรือติดต้ังเคร่ืองจักรกล

10. งานชางเทคนิคระบบรถไฟฟา

11. งานชางอากาศยานหรือระบบอุปกรณของอากาศยาน

12. งานที่ปรึกษาในการซอมเคร่ืองจักรกลหรือระบบควบคุมเคร่ืองจักรกล

13. งานสาธิตและทดสอบเคร่ืองจักรกล

14. งานถายทาํภาพยนตรและภาพน่ิง

15. งานคัดเลือกคนหางานเพื่อจัดสงไปทํางานตางประเทศ

16. งานทดสอบฝมือชางเพื่อจัดสงไปทํางานตางประเทศ
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1.  แบบแจงการเขามาเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวน ตาม

มาตรา 9 (แบบ ตท.10) พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

2.  หนังสือแสดงเหตุผลจําเปนแหงการเขามาทํางานอันจําเปน

และเรงดวน จํานวน 1 ฉบับ

3.  รูปถายขนาด 3x4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปคอมพิวเตอร/

โพลาลอยด) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป

4.  สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด 

5.  หนังสือรับรองจากสวนราชการ (ถามี) จํานวน 1 ชุด

6.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน จํานวน ๑ ชุด
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7.  หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท 

จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอาํนาจคนไทย

จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง

8.  นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปน

สวนราชการ ใหแนบสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ

9.  นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาในอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหาก

นายจางไมไดทํางานในประเทศไทย และไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public 

และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจใหกรรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ลงนามแทน จํานวน 1 ชุด



1. กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปน

ภาษาไทยและรบัรองความถูกตองโดยผูมีใบอนญุาต/หนวยราชการ

2. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

• เอกสารของนายจางใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและ

ประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ

• เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ

ËÁÒÂàËµØ
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