เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมแบบใบอนุญาตทํางานเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและตรวจพิสูจน์
ตัวบุคคลเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนและบัตรประจําตัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
เพื่อการทํางาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะ
ของบัตรประจําตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ วรรคสาม มาตรา ๖๒ วรรคสาม มาตรา ๖๓ วรรคสาม
และมาตรา ๖๔ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสองของข้ อ ๑ ของประกาศกรมการจั ด หางาน
เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
“สําหรับแบบ บต.๕ และ บต.๕/๑ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕ ของประกาศกรมการจั ด หางาน เรื่ อ ง กํ า หนดแบบ
ใบอนุญาตทํางาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ใบอนุ ญ าตทํ างานที่ ออกด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ให้เป็น ไปตามแบบ บต.๓ บต.๔ บต.๕
และ บต.๕/๑ ท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก แบบ บต.๕ ท้ า ยประกาศกรมการจั ด หางาน เรื่ อ ง กํ า หนดแบบ
ใบอนุญาตทํางาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบ บต.๕ ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ให้เพิ่มแบบ บต.๕/๑ ท้ายประกาศนี้เป็นแบบ บต.๕/๑ ท้ายประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุรักษ์ ทศรัตน์
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แบบใบอนุญาตทางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบ บต.๕
FORM WP.5
(ด้านหน้า)
บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
NON THAI IDENTIFICATION CARD

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

…………………………………………..

..........-…..…..-….………-…….

ชื่อ
Name
เกิดวันที่
(เลขหมายคาขอมีบัตร) Date of
Birth
ที่อยู่ …………………………………………………………………..

สัญชาติ
หมายเลขประจาตัว
คนต่างด้าว
ตราครุฑ
รหัสแท่ง (Barcode)

................. ..................... ...................... ......................... .........................................
วันออกบัตร Date of Issue วันบัตรหมดอายุ Date of Expiry ผู้อานวยการทะเบียนกลาง

(ด้านหลัง)
ใบอนุญาตทางาน

กรมการจัดหางาน

ตาแหน่งสาหรับ
ติดแถบแม่เหล็ก
ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ที่ตั้ง/ที่อยูน่ ายจ้าง
สถานที่ทางาน
ท้องที่ทางาน

ตรากรมการจัดหางาน

ประเภทงาน
สิทธิการรักษาพยาบาล ชือ่ โรงพยาบาล
อนุญาตทางานถึง

อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายทะเบียน

แบบใบอนุญาตทางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบ บต.๕/๑
FORM WP.5/1
(ด้านหน้า)
(เลขที่หนังสือเดินทาง)

บั……………………………………………….
ตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
NON THAI IDENTIFICATION CARD

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

…………………………………………..

..........-…..…..-….………-…….

ชื่อ
Name
เกิดวันที่
(เลขหมายคาขอมีบัตร) Date of Birth
ที่อยู่ …………………………………………………………………..

สัญชาติ
หมายเลขประจาตัว
คนต่างด้าว
ตราครุฑ
รหัสแท่ง (Barcode)
ฑ

................. ..................... ...................... ......................... .........................................
วันออกบัตร Date of Issue วันบัตรหมดอายุ Date of Expiry ผู้อานวยการทะเบียนกลาง

((ด้านหลัง)
กรมการจัดหางาน

ใบอนุญาตทางาน
ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง

ที่ตั้ง/ที่อยู่นายจ้าง

อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายทะเบียน

ท้องที่ทางาน

ตรากรมการจัดหางาน

ประเภทงาน

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

อนุญาตทางานถึง
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึง...

........................................................
ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

สิทธิการรักษาพยาบาล

ชื่อโรงพยาบาล

ตราสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตรากระทรวงสาธารณสุข
/สานักงานประกันสังคม

