เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตทํางาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ วรรคสาม มาตรา ๖๒ วรรคสาม มาตรา ๖๓ วรรคสาม
และมาตรา ๖๔ วรรคสี่ แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๓ (๑) (๒)
และ (๓) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาตทํางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
“ใบอนุญาตทํางานอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ใบอนุญาตทํางานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ ใบอนุญาตทํางานมี ๔ ชนิด ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตทํางานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๒) ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๓) ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
(๔) ใบอนุญาตทํางานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ ใบอนุญาตทํางานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามแบบ บต.๓ และ
บต.๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามแบบ บต.๓ บต.๔
และ บต.๕ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้เป็นไปตามแบบ บต.๖
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ใบอนุญาตทํางานอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามแบบ บต.๗ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้ใช้บังคับข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓) ใบอนุญาตทํางานที่ไม่ได้ออก
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทํางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแบบ ตท.๑๑
ตท.๑๑/๒ และ ตท.๑๕ ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และใบอนุญาตทํางาน
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้เป็นไปตามแบบ ตท.๑๑/๑ ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้อ ๙ บรรดาใบอนุญาตทํางานที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตทํางานนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วรานนท์ ปีติวรรณ
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แบบใบอนุญาตทางานทีไ่ ม่ได้ออกด้วยระบบคอมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบ บต. ๓
FORM WP.3

๑๒.๗ ซ.ม.

๘.๘๙ ซ.ม.

ใบอนุญาตทางาน
WORK PERMIT

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT

MINISTRY OF LABOUR

หน้า 2
Page

หมายเลขประจาตัวคนต่างด้าว
Identification No. of an alien ใบอนุญาตทางานเลขที่ / Work permit No.

ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน / Name of the Holder
รูปถ่าย

วัน เดือน ปีเกิด / Date of birth

Photograph
3 x 4 ซ.ม. / cm.

สัญชาติ / Nationality

เพศ / Sex

หมู่โลหิต / Blood Group

ท้องทีจ่ ังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน / Permitted locality of work
ชื่อนายจ้าง / Name of the employer
ลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต
Signature of the work permit holder

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต / Permitted category of work
เงื่อนไขในการทางาน / Conditions
อายุใบอนุญาตทางาน / Period of the permit validity
ตั้งแต่วันที่ / Valid from

ถึงวันที่ / Valid until

ออกให้ ณ จังหวัด / Issued at (Changwat)
ลายมือชื่อ
Signature

(

)
หน้า 3
Page

รายการต่ออายุใบอนุญาตทางาน / ขยายระยะเวลาทางาน
Work permit renewal / extension details

หน้า 4
Page

ลาดับ

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันที่

นายทะเบียน

No.

Valid until

Registrar

รายการต่ออายุใบอนุญาตทางาน / ขยายระยะเวลาทางาน
Work permit renewal / extension details

ลาดับ

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันที่

นายทะเบียน

No.

Valid until

Registrar

หน้า 5
Page

รายการต่ออายุใบอนุญาตทางาน / ขยายระยะเวลาทางาน
Work permit renewal / extension details

หน้า 6
Page

ลาดับ

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันที่

นายทะเบียน

No.

Valid until

Registrar

รายการต่ออายุใบอนุญาตทางาน / ขยายระยะเวลาทางาน
Work permit renewal / extension details

ลาดับ

ต่ออายุ / ขยายระยะเวลา ถึงวันที่

นายทะเบียน

No.

Valid until

Registrar

หน้า 7
Page

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน

หน้า 8

Change or addition of category of work

Page

ลาดับ

รายการ

ประเภทงานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New category of work

Registrar

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
Change or addition of category of work

ลาดับ

รายการ

ประเภทงานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New category of work

Registrar

หน้า 9
Page

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน

หน้า 10

Change or addition of category of work

Page

ลาดับ

รายการ

ประเภทงานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New category of work

Registrar

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
Change or addition of category of work

ลาดับ

รายการ

ประเภทงานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New category of work

Registrar

หน้า 11
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รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด
Change or addition of locality of work

หน้า 12
Page

ลาดับ

รายการ

ท้องที่ทางานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New locality of work

Registrar

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด
Change or addition of locality of work

ลาดับ

รายการ

ท้องที่ทางานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New locality of work

Registrar

หน้า 13
Page

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด
Change or addition of locality of work

หน้า 14
Page

ลาดับ

รายการ

ท้องที่ทางานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New locality of work

Registrar

รายการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่จังหวัด
Change or addition of locality of work

ลาดับ

รายการ

ท้องที่ทางานใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New locality of work

Registrar

หน้า 15
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รายการเปลีย่ นหรือเพิ่มเงื่อนไข
Change or addition of working condition details

หน้า 16
Page

ลาดับ

รายการ

เงื่อนไขใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New working condition

Registrar

รายการเปลีย่ นหรือเพิม่ เงื่อนไข
Change or addition of working condition details

ลาดับ

รายการ

เงื่อนไขใหม่

นายทะเบียน

No.

Items

New working condition

Registrar

หน้า 17
Page

คาเตือน / Warning

หน้า 18
Page

1. ผู้รับอนุญาตให้ทางานต้องมีใบอนุญาตทางานอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ทางานในระหว่าง
เวลาทางานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
A work permit holder shall carry the permit with himself/herself, or keep it at the place
of work while working ready at all times, for presenting to the competent official or
registrar. Any work permit holder who violates or fails to comply with foregoing shall be
liable to fine of not exceeding ten thousand Baht

2. ผู้รับอนุญาตให้ทางานต้องทางานตามประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ และเงื่อนไขในการทางาน
ตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสี่แสนบาท
A work permit holder shall engage and perform works only in the particular permitted
category of work with the specific employer, permitted locality and conditions. Any work
permit holder who violates or fails to comply with the foregoing shall be liable to a fine
of not exceeding four hundred thousand Baht

คาเตือน / Warning
3. ผู้รับอนุญาตให้ทางานต้องต่ออายุใบอนุญาตทางานก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากไม่ยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและยังคงทางานนัน้ ต่อไป มีความผิดฐานทางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
Prior to the expiration of the permit, the permit holder shall submit a work permit
renewal application to the registrar. Any work permit holder who violates or fails to comply
with the foregoing and still continue engaging in the work performance as specified in the
permit without permission shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding
five years or to a fine from two thousand Baht to one hundred thousand Baht, or to both.

4. ผู้รับอนุญาตให้ทางานทางานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตนายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทางานได้
In case where it appears that a work permit holder violates the Management of Working of Alien
law or fails to comply with the specified conditions, the registrar shall have the power to
revoke the work permit.

หน้า 19
Page

แบบใบอนุญาตทางานทีไ่ ม่ได้ออกด้วยระบบคอมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทางานทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แบบ บต.๔
FORM WP.4

ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๔
WORK PERMIT OF AN ALIEN UNDER SECTION 64
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT MINISTRY OF LABOUR


ใบอนุญาตทางานเลขที่ / Work permit No.
ชื่อผู้รับอนุญาต / Name of the Holder

รูปถ่าย

Photograph
3×4 ซม./ cm

เพศ / Sex

สัญชาติ / Nationality

ท้องทีจ่ ังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน /Permitted locality of work
ชื่อนายจ้าง / Name of the employer
ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต / Permitted category of work
เงื่อนไขในการทางาน / Conditions
อายุใบอนุญาตทางาน / Period of the permit validity

ลายมือชื่อผูร้ ับใบอนุญาต
Signature
of the work permit holder

ตั้งแต่วันที่ / Valid from

ถึงวันที่ /Valid until

ออกให้ ณ จังหวัด / Issued at

ลายมือชื่อ.............................................................................
Signature

(...............................................................................)
นายทะเบียน
Registrar


แบบใบอนุญาตทางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบ บต.๕
FORM WP.5
เลขหมายคาขอมีบัตร

สัญชาติ

(ด้านหน้า)

หมายเลขประจาตัว
คนต่างด้าว

บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
รูปถ่าย

NON THAI IDENTIFICATION CARD

(Photograph)))

ชื่อ………………………………………………………………………….
Name……………………………………………………………………
เกิดวันที่...........................................................................
Date of Birth....................................................................
ทีอ่ ยู่...................................
..........................................
.................... ....................

......................

....................

วันออกบัตร Date of Issue วันบัตรหมดอายุ Date of Expiry

....................................
(.......................................)

บาร์โค้ด

ครุฑ

ผู้อานวยการทะเบียนกลาง

(ด้านหลัง)
ใบอนุญาตทางาน

กรมการจัดหางาน

ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง...........................................................................
ที่ตั้ง/ที่อยู่นายจ้าง...............................................................................................
............................................................................................................................
ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต................................................................................
ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน................................................................
เงื่อนไขในการทางาน...........................................................................................
สิทธิการักษาพยาบาล
..................................
(........................................)
วันทีอ่ อกใบอนุญาต..........................................
อธิบดีกรมการจัดหางาน
วันที่สนิ้ สุดใบอนุญาต........................................
นายทะเบียน

หมายเหตุ

บัตรมีขนาดกว้างประมาณ ๕๔ มิลลิเมตร ยาวประมาณ ๘๖ มิลลิเมตร

ตรากรมการจัดหางาน

แบบใบอนุญาตทางานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
แบบ บต.๖
FORM WP.6
ตรากรมการจัดหางาน

หมายเลขประจาตัว
คนต่างด้าว

(ด้านหน้า)
ประเทศไทย
THAILAND

ใบอนุญาตทางาน
WORK PERMIT

ใบอนุญาตทางานเลขที…่ …………………………………………………………………………..
Work Permit No
ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน............……………………………………………………………….
Name
วัน เดือน ปีเกิด.............................สัญชาติ...........................................................

Date of birth

รูปถ่าย
(Photograph)))

Nationality

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ .....................................................................

ตรากรมการจัดหางาน

Passport or Travel Document No.

ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน..................................................................................................

Permitted Locality of Work

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต......................................................เงื่อนไขในการทางาน...........................
Conditions

Permitted Category of Work

(ด้านหลัง)
ชื่อนายจ้าง ..........................................................................................................................................
Name of Employer

ที่อยู่.....................................................................................................................................................
Address

จังหวัด.............................................................. โทรศัพท์ ...................................................................
Province

Telephone

ประเภทกิจการ....................................................................................................................................
Type of Business

วันออกใบอนุญาตทางาน.....................................................................................................................
Date of Issue

วันสิ้นสุดใบอนุญาตทางาน..................................................................................
Date of Expiry

บาร์โค้ดหมายเลข
ประจาบัตร

(ลายมือชื่อ)………………………ผู้อนุญาต
Signature
(.............................)
นายทะเบียน
Registrar

หมายเลขประจาบัตร

หมายเหตุ

รหัสคิวอาร์/QR Code

บัตรมีขนาดกว้างประมาณ ๕๔ มิลลิเมตร ยาวประมาณ ๘๖ มิลลิเมตร

ตรากรมการจัดหางาน

แบบใบอนุญาตทางานอิเล็กทรอนิกส์
แบบ บต.๗
FORM WP.7
ตรากรมการจัดหางาน

หมายเลขประจาตัว
คนต่างด้าว

(ด้านหน้า)
ประเทศไทย
THAILAND

ใบอนุญาตทางาน
WORK PERMIT

ใบอนุญาตทางานเลขที…่ …………………………………………………………………………..
Work Permit No
ชื่อผู้รับอนุญาตให้ทางาน………………………………………………………………………….
Name
วัน เดือน ปีเกิด.............................สัญชาติ...........................................................

Date of birth

รูปถ่าย
(Photograph)))

Nationality

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ ...................................ลายมือชื่อผู้ได้รับอนุญาต
Signature of the work permit Holder
Passport or Travel Document No.

ตรากรมการจัดหางาน

ท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน..................................................................................................

Permitted Locality of Work

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต........................................................เงือ่ นไขในการทางาน..........................
Conditions

Permitted Category of Work
Permitted Category of Work

(ด้านหลัง)
ชื่อนายจ้าง ..........................................................................................................................................
Name of Employer

ที่อยู่.....................................................................................................................................................
Address

จังหวัด.............................................................. โทรศัพท์ ...................................................................
Province

Telephone

ประเภทกิจการ....................................................................................................................................
Type of Business

วันออกใบอนุญาตทางาน.....................................................................................................................
Date of Issue

วันสิ้นสุดใบอนุญาตทางาน..................................................................................
Date of Expiry

(ลายมือชื่อ)………………………ผู้อนุญาต
Signature
(.............................)
นายทะเบียน
Registrar

รหัสคิวอาร์/QR Code

ตรากรมการจัดหางาน

