
โดย
นางวรัทยา  นิธิศธานี

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

การขออนุญาตทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
3. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
4. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

อุบลราชธานี
5. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี



ภารกิจสํานักงานจัดหางานจงัหวัดอุบลราชธานี
1. บริการจัดหางานในประเทศ
2. ควบคุมดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3. ควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว
4. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. คุ้มครองคนหางาน



บริการจัดหางานในประเทศ
    ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทํางาน มีงานทําที่เหมาะสม 
มีรายได้ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน



ควบคุมดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ
     กาํกบัดูแล  
        - การจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
        - คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื(อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง
ที(เป็นธรรม  มีความเป็นอยู่และสภาพการทาํงานที(เหมาะสม



แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

         แนะแนวทางให้ผู้ทีอ่ยู่ในวัยทํางานเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตามความรู้
ความสามารถและความถนัดของตนเอง



คุ้มครองคนหางาน
     คุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง จากบริษัท
จัดหางานและสายนายหน้าเถื่อน  รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528



ควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว
   กํากับดูแล  ควบคุมการทํางานของคนตา่งด้าว  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑  
และตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม  ดําเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย



ควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว
     คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
     ทํางาน หมายถึง การทํางานโดยใช้กําลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง 
หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม
     ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตทํางาน
     ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
     ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ทํางานที่กําหนดในกฎกระทรวง



คนต่างด้าวประสงค์จะทาํงานในประเทศไทยต้องปฏิบัตดิงันี/

1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มีหลักฐานในสําคัญถิ่นที่อยู่และใบสําคัญประจําตัวคนตา่งด้าว) 
2. ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเปน็การชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักทอ่งเทีย่ว (Tourist Visa) หรือผู้เดินทางผ่าน (Transit Visa)
3. มีความรู้และความสามารถในการทํางานตามที่ขออนญุาต

เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย



4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมจีิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเปน็ทีร่ังเกยีจ
แก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสใน
ระยะที่ 3

5.  ไม่เคยต้องโทษจําคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต



1. ดาวโหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/ubon
2.  ขอรับใบอนุญาตครั้งแรกใช้แบบฟอร์ม ตท.1 
3.  ขอต่อใบอนุญาตทาํงานใช้แบบฟอร์ม ตท.5
4.  การตรวจสุภาพ
5.  เจ้าหน้าที่ที่กํากับดูแลชาวต่างชาติตอ้งมาดําเนินการพร้อมกบั      

ชาวต่างชาติทุกครั้ง เพื่อขจัดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด

การจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อขอรับใบอนุญาตทํางาน  



การพิจารณาอนุญาตการทํางานของนายทะเบียน
จังหวัดอุบลราชธานี

� คนต่างด้าวต้องมีวีซาก่อน(Non-Immigrant) ไม่ว่าจะขอรับใหมห่รือขอต่อใบอนุญาตทํางาน
1. ยื่นขออนุญาตครั้งแรก  จะอนุญาตให้ตามวีซ่าทีไ่ด้รับ
2. ยื่นขอต่อใบอนญุาต  เอกสารครบ หมายถึง มีใบประกอบ 

    วิชาชีพจะอนุญาตให้ตามสัญญาจ้าง
3. หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ให้สถานศึกษาทําเรื่องไปคุรุสภา เพื่อขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและนําสําเนามาประกอบการขออนญุาตทาํงาน

 



เอกสารแนบ ตท.1
คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทํางาน
   1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGANT) มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว(TOURIST) หรือผู้เดินทางผ่าน (TRANSIT)
   2. มีความรู้และความสามารถในการทํางานตามที่ขออนุญาต
   3. ไม่เคยต้องโทษจําคุกในความผิดว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต



4. ต้องไม่มีลักษณะตอ้งห้าม ดังนี้
(1) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมจีิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(2) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้

(ก) โรคเรื้อน
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการอนัเปน็ทีร่ังเกยีจแกส่ังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(ฉ) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3



เอกสารที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน
คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทํางาน
   1. แบบคําขอ ตท.1 และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์ จํานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
   2. หนังสือรับรองการจ้าง
   3. สําเนาหนังสือเดินทาง(ทุกหน้าที่มีการประทับตรา)และหนังสือเดินทางฉบับจริง
   4. สําเนาหลักฐานการศึกษา
   5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   6. ใบรับรองแพทย์ 



    7. คนต่างด้าวต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หากไม่สามารถมายื่น
เอกสารได้ ต้องมอบอํานาจให้คนไทยมาดําเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ใน
ใบมอบอํานาจ 10 บาท และแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
    8. นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวมายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
หากไม่สามารถมาได้ ต้องมอบอํานาจให้คนไทยที่สามารถสื่อสารกับคนต่าง
ด้าวได้ มาดําเนินการแทน เพื่อขจัดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดโดยติด
อากรแสตมป์ในใบมอบอํานาจ 10 บาท (ถ้าคนต่างด้าวมากกว่า 1 คน ติด 
30 บาท)  และแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 



อัตราค่าธรรมเนียมการทํางานและการจ้างคนต่างด้าว
� 1. ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ค่าคําขอ 100 บาท 

ค่าธรรมเนียม 750 บาท รวมเป็นเงิน 850 บาท
� 2. ใบอนุญาตอายุไม่เกิน 6 เดือน ค่าคําขอ 100 บาท 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,600 บาท
� 3. ใบอนุญาตอายุไม่เกิน 1 ปี ค่าคําขอ 100 บาท ค่าธรรมเนียม 

3,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,100 บาท



1. สถานประกอบการเอกชน
   1.1 กรณีเป็นคนไทย 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (ไม่เกินหกเดือน)
   1.2 กรณีเป็นคนตา่งด้าว

- นิติบุคคลต่างด้าว สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวพร้อม
หลักฐานการนําเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
   1.3 สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกจิการและ ภ.พ.09 หาก
มีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม



      1.4 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางาน หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทํางานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทํางาน ต้องให้ Notary public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
   1.5 สําเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  สําเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ฯลฯ
   1.6 แสดงสําเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม(1 เดือน) สําเนางบการเงิน(ปีล่าสุด) และ ภพ.30(1-3 เดือน)เมื่อตรวจแล้วส่งคืน



� 1. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบทีก่าํหนด) ลงนามโดย   ผู้อํานวยการโรงเรียน (ชื่อนายจ้างระบุเป็นชื่อโรงเรียน)
� 2. หนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัด (สพม 29,สพป) ซึ่งระบุชื่อคนตา่งด้าว    ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง
� 3. เอกสารการประกอบวิชาชีพครู(อย่างใดอย่างหนึ่ง)3.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู3.2 หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ3.3 หนังสือรับเรื่องดําเนินการทําหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ3.4 เอกสารที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู3.5 หนังสือรับรองสิทธิ

โรงเรียนรัฐบาล



� 1. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กําหนด) ลงนามโดยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน หรือ   ผู้รับมอบอํานาจ
� 2. หนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอนปฏิบัตหิน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง
� 3. เอกสารการประกอบวิชาชีพคร(ูอย่างใดอย่างหนึ่ง)

3.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.2 หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.3 หนังสือรับเรื่องดําเนินการทําหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.4 เอกสารที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
3.5 หนังสือรับรองสิทธิ

ยกเว้น  กรณีเป็นโรงเรียนนอกระบบหากขอตําแหน่งผู้สอนไม่ต้องใช้เอกสารประกอบวิชาชีพครู
4. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน(สช.2) ใบอนุญาตผู้จัดการ ใบอนุญาตครูใหญ่ ฯลฯ

โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน



ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื(อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพควบคุม

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 20 และ 43(8) แห่ง พระราชบญัญตัิสภาและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบกบัมติคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุมครั/งที( 11/2548 วนัที( 
15 สิงหาคม 2548 จึงประกาศให้บุคคลดงัต่อไปนี/เป็นผู้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมใีบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพควบคุม
     1. พระภิกษุที(ทาํหน้าที(สอนหรือบริหารสถานศึกษา
     2. ผู้สอนศาสนาที(ทาํหน้าที(สอนในสถานศึกษา
     3. ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี(ยนระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
     4. ข้าราชการตํารวจตระเวนชายแดนที(ทาํหน้าที(สอนหรือบริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
     5. ข้าราชการสังกดักระทรวงกลาโหม ผู้ทาํหน้าที(สอนหรือบริหารโรงเรียนในสังกดักระทรวง
กลาโหมที(จัดการศึกษาระดบัปฐมวยั ขั/นพื/นฐาน และอุดมศึกษาที(ตํ(ากว่าปริญญา



� มูลนิธิ หรือ สมาคม
1. หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ หรือ สมาคม
2. วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

� กิจการถ่ายทําภาพยนตร์จากต่างประเทศ
1. หนังสือรับรองจากสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
2. ใบอนุญาตเป็นผู้ประสาน พร้อมรายชื่อตําแหน่ง เลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(ไม่เกิน 6 เดือน)

มูลนิธิ สมาคม
กิจการถ่ายทําภาพยนต์จากต่างประเทศ



1. คนต่างด้าวมายื่นขอต่อใบอนุญาต 
- ต้องมายื่นคําขอต่ออายุกอ่นใบอนุญาตทาํงานหมดอายุ 
- ต้องมาพร้อมกับนายจ้าง(เพราะประสบปญัหานายจ้างไม่ประสงค์ที่จะจ้างแต่ได้เซ็นเอกสารไว้ก่อนหนา้แล้ว) หากนายจ้างไม่สามารถมาได้ต้องมอบอํานาจให้คนไทยที่สามารถสื่อสารกับคนตา่งด้าวพาคนต่างด้าวมา เพื่อขจัดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด

2. ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เอกสารแนบ ตท.5



� 1. แบบคาํขอ ตท.5
� 2. ใบอนุญาตทาํงาน พร้อมสาํเนา ทุกหนา้ที�ขอ้สั�งการจากนายทะเบียน
� 3. หนงัสือรับรองการจา้ง
� 4. หนงัสือเดินทางที�ต่ออาย ุVISA ใหม่แลว้ พร้อมสาํเนา
� 5. ใบรับรองแพทย ์7 โรค ถา้ตรวจโรคซิฟิลิสในระยะที� 3 ไม่เกิน 60 วนั ไม่ตอ้งตรวจใหม่ สามารถ

ขอใบรับรองแพทยจ์าก คลินิก ได้
  6. เอกสารตามเงื�อนไขที�กาํหนดในใบอนุญาตทาํงาน(ถา้มี)
  7. ยื�นแทนคนต่างดา้ว แนบหนงัสือมอบอาํนาจจากคนต่างดา้ว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสาํเนาบตัร

ประชาชนผูร้ับมอบ
  8. สาํเนาบตัรประชาชนของนายจา้ง
  9. นายจา้งตอ้งพาแรงงานต่างดา้วมายื�นต่ออายใุบอนุญาตดว้ยตนเอง หากไม่สามารถมาได ้ตอ้งมอบ

อาํนาจใหค้นไทยที�สามารถสื�อสารกบัคนต่างดา้วได ้มาดาํเนินการแทน เพื�อขจดัปัญหาการสื�อสารที�
ผดิพลาดโดยติดอากรแสตมป์ในใบมอบอาํนาจ 10 บาท (ถา้คนต่างดา้วมากกวา่ 1 คน ติด 30 บาท)  
และแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอาํนาจ

รายละเอยีดเอกสาร



1. สถานประกอบการเอกชน
   1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสําเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกินหกเดือน)
   1.2 นิติบุคคลต่างด้าวใช้สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
พร้อมหลักฐานการนําเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
   1.3 สําเนางบการเงิน(ปีล่าสุด) ภ.พ.30 และ สําเนา ภ.ง.ด.90
หรือ 91 ของคนต่างด้าวปีล่าสุด

เอกสารที(นายจ้างต้องเตรียม



� 1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ โรงเรียนรัฐบาล
   มีหนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัด(สพฐ,สพม) 

ซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าว ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง
� 2. กรณีตําแหน่ง ครู  ให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู
       ยกเว้น  ตําแหน่งผู้ฝึกสอน

โรงเรียนรัฐบาล



� 1. สําเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน พร้อมสัญญาจ้าง
� 2. มหาวิทยาลัยเอกชน ให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อแรงงานต่างด้าว ตําแหน่ง และ 
ระยะเวลาการจ้าง

� 3. ใบประกอบวิชาชีพครู ยกเว้นตําแหน่งผู้ฝึกสอน
� 4. สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน/สําเนาจัดตั้งมหาวิทยาลัยและ

คําสั่งแต่งตั้งผู้มีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย

โรงเรียนเอกชน/มหาวทิยาลยัเอกชน



� หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธ,ิสมาคม
� วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

มูลนิธิ หรือสมาคม



กรณีการขอต่อใบอนุญาตทํางานมีปัญหาเรื่องวีซ่า
� หากท่านยื่นขอขยายวีซามีปญัหา และใบอนญุาตทาํงานหมดอายุ ให้ท่านมา

ยื่นคําขอต่อใบอนุญาตไว้กอ่น โดยจ่ายค่าธรรมเนียมคําขอ 100 บาท
� เจ้าหน้าที่จะพิจารณาขยายใบอนุญาตทาํงานให้ตามเหตุผลความจําเป็นแต่

ไม่เกิน 15 วัน



ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2547
- ส่งเอกสารให้สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ
- ส่งเอกสารให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- การอนุญาตจะอนุญาตตามวีซ่าที่ได้รับ

การตรวจสอบประวตักิ่อนออกใบอนุญาตทาํงาน



สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ 
จํานวน  3  ชุด   รวม  12  ประเทศ

-  จีน  เวียดนาม  พม่า  เกาหลีเหนือ  ซีเรีย   
อิหร่าน  อิรัก  เลบานอน  ปาเลสไตน์ 
ซาอุดิอาระเบีย  รัสเซียและลิเบีย

ประเทศที(ต้องตรวจสอบประวตั ิ1 



สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ 
จํานวน  2  ชุด   รวม  26  ประเทศ
-  ลาว  กัมพูชา  ไต้หวัน  ฮ่องกง  ชูดาน  อัลจีเรีย เนปาล  บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เยเมนฯ  อียิปต์ อินเดียปากีสถาน  อัฟกานิสถาน อินโดนีเชีย  ฟิลิปปินส์  มาเลเชีย  เชชเนีย  อุชเบกิสถาน  ไนจีเรีย  ไลบีเรีย  กาน่า  คาเมรูน  มาลี  แอฟริกา และปาปัวนิวกินี

ประเทศที(ต้องตรวจสอบประวตั ิ2



พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖

� ๑) ผู้ประกอบวิชาชีพคร ูได้แก ่
บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ

   การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารต่างๆ 
   ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ครูอัตราจ้าง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย พนักงานครูเทศบาล ครูคศ.๑ ครูคศ.๒ ครูคศ.๓ เป็นต้น
 



� ๒) ผู้มิได้ประกอบวชิาชีพครู ไดแ้ก่ 
บุคคลซึ�งไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มิไดป้ระกอบ

วิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอน บุคคลที�ปฏิบตัิหนา้ที�อื�นๆ 
  ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น นกัวิชาการศึกษา 
  นิติกร ศึกษานิเทศก ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืDนที�

การศึกษา หรือคณาจารยท์ี�สอนในระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญา ทัDง
ของรัฐและเอกชน หรือครูผูดู้แลเดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หรือ
บุคคลทั�วไป เป็นตน้

  ๓) ผู้ประกอบวชิาชีพครู และผู้มิได้ประกอบวชิาชีพครู แบ่งเป็นประเภท
ได ้ดงันีD  ครูอตัรา จา้ง พนกังานราชการ (ครู) พนกังานจา้ง (ครู)ครูเอกชน 
ขา้ราชการครู  ครูผูช้่วย  ครูระดบั คศ.๑ ขึDนไป



พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖

� มาตรา ๔๖ ที่ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดย ไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา 
� ... ดังนั้นการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งตัวครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาจะต้องพึง ระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะมีโทษถึงขั้นจําคุกได ้
� มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรบัไมเ่กิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อธิบายความการฝ่าฝืนในมาตรา ๔๖ ได้ว่า "แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 
� 1. ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา อันนี้รวมทั้งไป แสดงว่าตนเป็นครู หรือไปแสดงว่าตนเป็นผู้บริหารโดยตนไมม่ใีบอนุญาต 
� 2 . สถานศึกษาใดรับผู้ไม่ได้รับใบ อนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคุรุสภาเสียก่อน ก็มีความผิดโดย ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้มีอํานาจก็จะต้องเป็นผู้ถูกดําเนินการ“



เอกสาร
� ใบอนุญาตทํางาน พร้อมสําเนา
� สําเนาหนังสือเดินทาง
� เอกสารหลักฐานตามกรณขีองการแก้ไขเปลีย่นแปลง
� กรณีมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

คาํร้องขอแก้ไขเปลี(ยนแปลงรายการในใบอนุญาต



� มี 2 กรณี เอกสารแนบ
� กรณีที่ 1. นายจ้างมีความประสงค์จะแจ้งยกเลิกการจ้าง

1.1 แบบใบแจ้งยกเลิกการอนญุาตทํางาน
1.2 ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง (ถ้ามี)
1.3 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(ไม่เกิน 6 เดือน)
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจ้าง
1.5 ถ้ามอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

การตรวจสอบประวตักิ่อนออกใบอนุญาตทาํงาน



� กรณีที่ 2 คนต่างด้าวมีความประสงค์แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตทํางาน
2.1  แบบใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทํางาน

2.2 ใบอนุญาตทํางานฉบับจรงิ 
2.3 ถ้าคนต่างด้าวไม่มาดําเนินการเอง ให้มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 



การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทํางานห้ามได ้
� ใน 2 ตําแหน่ง คือ กรรมกร และผู้รับใช้ในบ้าน
� อนุญาตเฉพาะแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว พม่า และ

กัมพูชา

 การจ้างแรงงานต่างด้าวในตําแหน่งงานไร้ฝีมือ



ฝ่ายไทย ฝ่ายประเทศต้นทาง ลาว และ
กัมพูชา

นายจ้าง ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สจจ./สจก.1-10

กรมการจัดหางาน รับคําร้องขอนําเข้าแรงงานต่างด้าวและทําหนังสือแจ้ง
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไปยังประเทศต้นทาง

นายจ้าง ที่ได้รับโควตายื่นคําร้องขอนําเข้าแรงงานต่างด้าว ที่สจจ./สจก.1-
10

นายจ้าง ยื่นความประสงค์จะขอจ้างแรงงานต่างด้าว ยื่นขอโควตาเพื่อ
นําเข้าแรงงานต่างด้าวที่ สจจ./สจก.1-10

กรมการจัดหางาน ทาํหนังสือแจ้งเอกอคัรราชทูตไทย ณ 
เวยีงจันทน์/พนมเปญ  และสํานักงานตรวจคนเข้าเมอืงเพื(ออนุญาต
ให้แรงงานต่างด้าวเดินทางผ่านด่านฯ

นายจ้าง นําแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรค และยื(นขอรับใบอนุญาต
ทาํงานที( สจจ./สจก.1-10

กระทรวงแรงงานประเทศต้นทาง
     1. แจ้งบริษัทจัดหางาน คัดเลือกแรงงาน
     2. จัดทําบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวส่งให้นายจ้าง

สถานทูตไทยประเทศต้นทาง (ลาว และกัมพูชา)
ตรวจลงตราวีซ่า (NON - IMMIGRANT L-

A)

การนําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว 
และกัมพูชา (MOU)



ทางโทรศัพท์    045-206226-8  
                          งานต่างด้าว ต่อ 12
ทางเว็บไซต์ WWW.doe.go.th/Ubon
อีเมล์ E-mail : Ubn@doe.go.th

ช่องทางการติดต่อ



สวสัดีค่ะ


