


ขั้นตอนการขออนุญาตท างานของครูต่างชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

คุณสมบัติของคนต่างด้าวท่ีจะขอใบอนุญาตท างาน  

      1.  คนต่างด้าวที่มีถ่ินที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง( NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดิน
ทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะอนุญาตท างานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่  
      2.  มีความรู้และความสามารถในการท างานตามที่ขออนุญาต  

      3.  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือ
โรคพิษสุราเรื้องรัง  
      4.  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการท างานของคน
ต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  

 

เอกสารส าหรับยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน  

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นค าขอฯ และจัดเรียงเอกสารตามล าดับ  

      1.  แบบรับค าขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูป
จากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)  
      2.  หนังสือรับรองการจ้าง ( ตามแบบที่ก าหนด)  
      3.  ส าเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน ( กรณีท่ีไม่สามารถน ามาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์ม
ตามท่ีก าหนัดไว้)  
      4.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)  
      5.  ส าเนาหนังสือเดินทางหรือส าเนาใบส าคัญถ่ินที่อยู่และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง 
      6.  หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าวติอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
      7.  แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ  

      8.  หนังสือมอบอ านาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับ
มอบอ านาจ  
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เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง  
      หน่วยงานราชการ  

1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน(กรณีครู
โรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง และระยะเวลา  

          2 กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) ยกเว้น ต าแหน่งผู้ฝึกสอน  

หมายเหตุ 
1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดท าค าแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความ

ถูกต้อง 
2. ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้  

- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบ
อ านาจ  
- เอกสารของสารต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอ านาจ 

ยื่นเอกสารครบถ้วน รับใบอนุญาตท างานภายใน 3 วันท าการ 

ใช้ในกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้นายจ้างย่ืนค าขอรับใบอนุญาตท างานแทนคน
ต่างด้าว  

เอกสารส าหรับยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน  

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นค าขอฯ และจัดเรียงเอกสารตามล าดับ  

      1.  แบบรับค าขอ ตท. 3 พร้อมใบแนบ  

      2.  หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่ก าหนด)  
      3.  ส าเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถน ามาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์ม
ตามท่ีก าหนัดไว้)  
      4.  ส าเนาหนังสือเดินทาง ( เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างด้าว)  
      5.  แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ  

      6.  แบบแจ้งการรับเข้าท างาน (ตท. 10) หนังสือมอบอ านาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ
ส าเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอ านาจ  
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1. กรณีต่ออายุใบอนุญาตท างานครบรอบปีการท างาน เอกสารประกอบค าขอจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้  
             1.  แบบค าขอต่ออายุ ตท. 5  

             2.  ใบอนุญาตท างาน ( Work permit) พร้อมส าเนา  
             3.  หนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญถิ่นที่อยู่และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว พร้อมส าเนา  

             4.  เอกสารตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี)  
             5.  หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนา
บัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอ านาจ  

2. กรณีใบอนุญาตท างานช ารุดในสาระส าคัญ  

     - แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตท างาน (ตท. 6)  
     - ใบอนุญาตท างานเล่มที่ช ารุด พร้อมส าเนา  
     - รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5*6 เซนติเมตร 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  

     - หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาบัตรประ
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

3. กรณีใบอนุญาตท างานสูญหาย  
     - แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตท างาน (ตท. 6)  
     - หลักฐานการรับแจ้งความใบอนุญาตท างานสูญหายจากสถานีต ารวจ  
     - รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5*6 เซนติเมตร 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
     - หนังสือมอบอ านาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และส าเนาบัตรประ
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  
     - ส าเนาใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี)  
     - หนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญถิ่นที่อยู่และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว พร้อมส าเนา 
 
 


