เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ซึ่งเป็นผูต้ ้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖4
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาต
ให้ ค นต่ า งด้ า วท างานในราชอาณาจั ก รเป็ น การเฉพาะ ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว
และเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖4
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ คาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็น
ผู้ ต้ อ งกั ก อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ รอการส่ ง กลั บ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
26 มกราคม ๒๕๖4 ให้เป็นไปตามแบบ บต. ๔9 ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

เลขรับที…่ ……………………
วันที่รับ……………………….
ชื่อผู้รับ………………………

แบบ บต. ๔9
FORM

WP. 49

คำขออนุญำตทำงำนแทนคนต่ำงด้ำว
สัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ซึ่งเป็นผู้ต้องกัก
อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพเิ ศษ เพือ่ รอกำรส่งกลับ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกรำคม ๒๕๖4

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

Work Permit Application Form on behalf of a foreign national
of Cambodia, Lao PDR, or Myanmar detained in the Kingdom
as a special case while awaiting deportation, pursuant to
the Cabinet Resolution dated 26 January 2021

กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก
เห็นหน้าชัดเจน
A clear full-face photograph;
applicant wearing no hat

1. ข้อมูลนายจ้าง
Particulars of employer

ชื่อนายจ้าง…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………..…..……….…..
Name of employer

ที่อยู่ เลขที…่ …………….………….หมู่ที่/อาคาร…………………………………..………......... ซอย……………………………………….……….………..……….……..
Address No.

Village No./ Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

ถนน……………………………………….. ตาบล/แขวง………….………………..….……………...... อาเภอ/เขต………………..………………………………..……...
Road

Sub-district

District

จังหวัด……….……………….……………..รหัสไปรษณีย์…………….…โทรศัพท์…………….………….………………โทรสาร……….………………………..………..
Province

Postal code

Telephone

Fax

2. ข้อมูลคนต่างด้าว
Particulars of foreigner

ชื่อคนต่างด้าว

นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..………………………………………………….………………….

Name of foreigner

Mr./Mrs./Miss

สัญชาติ…………………………………………………………..………………เกิดวันที…่ ………………..………………………………………อายุ………………ปี
Nationality

Date of birth

Age

years old

 ไม่มีเอกสารหลักฐาน
Does not have the required documents and proofs

 มีเอกสารหลักฐาน (ระบุ) ..........................................................................................................................................................................
Have the required documents and proofs (specify)

เลขที่............................................................ออกให้โดย................................................ประเทศ........................................................................
No.

Issued by

Country

ออกให้วันที่.....................................................................................ใช้ได้ถึงวันที่................................................................................................
Date of issue

Valid until

3. ข้อมูลการขออนุญาต
Particulars of this application

3.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต
Type(s) of work applied

 งานบ้าน
domestic work

 งานกรรมกร ยกเว้นงานกรรมกรในเรือประมง
manual works except those in fishing vessels

ลักษณะงาน.......................................................................................................................................................................................................
Nature of work
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3.2 สถานที่ทางานของคนต่างด้าว เลขที่……………….…หมู่ที่/อาคาร…………………………………..…….ซอย…………………………………...………………….…
Place of work: Address No.

Village No./Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

ถนน…………………………………………...ตาบล/แขวง………….………………..….……………….. อาเภอ/เขต………………..……………………..…………………
Road

Sub-district

District

จังหวัด……….……………….………………รหัสไปรษณีย์…………….…โทรศัพท์…………….………….……………………. โทรสาร…………..………………………..
Province

Postal code

Telephone

Fax

3.3 ระยะเวลาการขออนุญาตทางาน (ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)
Duration of work permit applied (Not after 13 February 2023)

ตั้งแต่วันที่........................................................................................... จนถึงวันที่................................................................................................
From

to

4. เอกสารและหลักฐาน
Documents and proofs

พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
With this application, I have submitted the following documents and proofs

4.1  (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว
โดยเลือกเพียงอย่างเดียว (เอกสารหมดอายุก็สามารถแนบได้)
(In case an applicant have documents) Identity document issued by Thai authorities or by the government of country of origin :
choose only one ; (expired documents are acceptable)

 สาเนาหนังสือเดินทาง
A copy of Passport

 สาเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
A copy of the foreigner’s travel document in lieu of a passport

 สาเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล
A copy of certificate of identity

 สาเนาบัตรผ่านแดน
A copy of border Pass

 สาเนาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู)
A copy of Identification card for non-Thai nationals issued by the Department of Provincial Administration (Pink Card)

 สาเนาใบอนุญาตทางาน
A copy of Work permit

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นที่ประเทศต้นทางออกให้
A copy of Identification card or other identity document(s) issued by the foreigner’ Country of Origin

 เอกสารอื่น...............................................................................................................................................................................
Other document(s)

4.2  รูปถ่ายของคนต่างด้าว (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเห็นหน้าชัดเจน)
Photograph of the foreigner (A clear full-face photograph, wearing no hat)

4.3  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าคนต่างด้าวไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the foreigner is not
a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not
have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.4  สาเนาหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกให้เพื่อแสดงว่าคนต่างด้าวที่นายจ้างประสงค์จะจ้างงานเป็นผู้ต้องกัก
และได้ผ่านการตรวจสุขภาพและทาประกันสุขภาพแล้ว
A copy of proof issued by immigration officer showing that the foreigner whose employer wishes to hire is a detainee
who has passed health examination and health insurance registration

4.5  สาเนาสัญญาประกันตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
A copy of guarantee contract according to the immigration laws
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4.6  กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
If the employer is a natural person

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

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

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

(2)  สาเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
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

 สาเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลายมือชื่อ………………………………………………………..…..………. ผู้ยื่นคาขอ
Signature

Applicant

วันที่.……………………………………………………………………………..
Date

เฉพาะเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน :
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน
ความเห็น
:
 เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
คำสั่งนำยทะเบียน
 อนุญาต ...................................................................................................................
 อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.................................................................................................
 ไม่อนุญาต เพราะ......................................................................................................

เจ้าหน้าที่
ลายมือชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่..................................................................
นายทะเบียน
ลายมือชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่..................................................................

