เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางาน
คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
สาหรับคนต่างด้าวซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๔ วรรคสอง และข้ อ ๒๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตทางาน การออกใบอนุญาตทางาน และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบกั บ ข้ อ ๓ ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วท างาน
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาต
ทางานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ตามมติ ค ณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อธิบดีกรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คาขออนุญาตทางาน คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และคาขออนุญาตทางานแทน
คนต่างด้าว สาหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทางานในราชอาณาจักรได้
เป็นกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามแบบ บต. ๕๐ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ เอกสารหรือ หลัก ฐานที่ คนต่ างด้ าวหรือนายจ้ างต้อ งใช้ ป ระกอบในการยื่ น คาขอ
ตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามรายการท้ายประกาศนี้ ดังนี้
(๑) รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตทางานและคาขออนุญาต
ท างานของคนต่ างด้ าว สาหรับ คนต่ างด้าวตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ อ. ๑
(๒) รายการเอกสารหรือหลั กฐานประกอบการยื่ น ค าขออนุ ญ าตท างานแทนคนต่ างด้ าว
สาหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทางานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ อ. ๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

อ. 1

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคาต่ออายุใบอนุญาตทางานและคาขออนุญาตทางานของคนต่างด้าว
Required Documents Checklist for Work Permit Renewal Application and Work Permit Application Form of a Foreigner
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4.1 เอกสารประจาตัวของคนต่างด้าว โดยเลือกเพียงอย่างเดียว (เอกสารหมดอายุก็สามารถแนบได้)
Foreigner’s Identification document. Please choose only one ; (expired documents are also acceptable)


สำเนำหนังสือเดินทำง หรือ
A copy of passport, or



สำเนำเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
A copy of document in lieu of passport

4.2  สำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักร (เอกสำรหมดอำยุก็สำมำรถแนบได้)
A copy of proof showing permission for temporary stay in the Kingdom ; (expired documents are acceptable)

4.3  รูปถ่ำย ขนำด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป
Two 3 x 4 cm. photographs

4.4  สำเนำสัญญำจ้ำง
A copy of employment/ hiring contract

4.5  สำเนำหลักฐำนแสดงกำรอนุญำตทำงำน (ยกเว้นผู้ยื่นคำขอเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำว)
A copy of previous work permit/ e-work permit/ pink card (except for the applicant who is a child of the foreigner)

4.6  หนังสือรับรองกำรจ้ำงของผู้ซึ่งจะเป็นนำยจ้ำงโดยระบุเหตุผลทีไ่ ม่จ้ำงบุคคลสัญชำติไทยทำงำน (แบบ บต. ๔๖)
Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national
(Form WP. 46)

4.7  กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
In case the employer is a natural person

(1)  สำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนำยจ้ำง หรือ
A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or


สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ซึ่งจะเป็นนำยจ้ำง หรือ
A copy of the soon-to-be employer’s passport, or



สำเนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนำยจ้ำง
A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence

(2)  สำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนรำชกำรออกให้เพื่อแสดงว่ำกิจกำรของผู้ซึ่งจะเป็นนำยจ้ำงได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญำตให้จัดตั้งหรือได้รับกำรรับรองโดยถูกต้องตำมกฎหมำย โดยแสดงประเภทกิจกำรด้วย (ถ้ำมี)
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s
business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of
the business (if any)


กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
If the employer is a juristic person


สำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนรำชกำรออกให้เพื่อแสดงว่ำกิจกำรของผู้ซึ่งจะเป็นนำยจ้ำงได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญำตให้จัดตั้งหรือได้รับกำรรับรองโดยถูกต้องตำมกฎหมำย โดยแสดงประเภทกิจกำรด้วย
A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s business
is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business
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4.8 เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทางานขายของหน้าร้าน
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1)  สำเนำทะเบียนพำณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or


สำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพำณิชยกิจตำมกฎหมำยอื่น หรือ
Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or



สำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้เพื่ออนุญำตหรือรับรองให้ประกอบพำณิชยกิจตำมกฎหมำยอื่น
Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

(2)  สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหรือภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(3)  สำเนำแบบรำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ หรือ
Copy of Contribution submission list, or


หนังสือรับรองกำรจ้ำงงำนคนไทย
Form of Thai employment certification

คนต่างด้าวต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มิเช่นนั้น การอนุญาตให้ทางาน
และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง
The foreigner must undertake the following procedure by 1 August, B.E. 2565 (2022). Otherwise,
the permission to work and the permission to stay in the Kingdom will be terminated.


ขอตรวจอนุญำตให้อยูใ่ นรำชอำณำจักรจนถึงวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖
Apply for permission to stay within the Kingdom until 13 February B.E. 2566 (2023)

