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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้
กาหนดมาตรการต่าง ๆ อันจาเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้การระบาดในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ รัฐบาลจึงได้
กาหนดมาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการนาคนต่างด้าวซึ่งอยู่
นอกราชอาณาจั กรเข้า มาท างานกั บนายจ้ า งในประเทศ ตลอดจนเพื่ อ เป็ นการบรรเทาผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างเร่งด่วน จึงจาเป็นต้องอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ว ย
คนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่ รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
ตามมาตรา ๕๙ แห่ งพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และคนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ซึ่ ง ผ่ า นการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ
ที่เคยได้รับอนุญาตให้ทางานกับนายจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่การอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นสุดลง
และคนต่างด้าวยังคงอยู่ในราชอาณาจักร สามารถทางานในราชอาณาจักรกับนายจ้างเป็นการเฉพาะ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชก าหนดการบริ หารจั ด การการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๓/๒ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะตามประกาศนี้
หมายถึง
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(๑) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ และไม่ได้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดังนี้
(ก) ใบอนุ ญ าตท างานสิ้ น สุ ด ลง เนื่ อ งจากวาระการจ้ า งงานครบสี่ ปี ภายในวั น ที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข) ใบอนุ ญ าตท างานสิ้ น สุ ด ลง ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕
แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับ
หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ซึ่งใบอนุญาตทางาน
สิ้นสุดลงระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่นายจ้าง
หรือผู้รับอนุ ญาตให้ น าคนต่างด้าวมาทางานไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวทางที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และไม่ไ ด้เดิน ทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(๓) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (๒) ที่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ ๒ คนต่างด้าวตามข้อ ๑ (๑) และ (๒) ซึ่งประสงค์จะทางานกับนายจ้างในราชอาณาจักร
จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ยื่นคาขออนุญาตทางานตามแบบ บต. ๒๓ ท้ายประกาศนี้
ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขออนุญาตทางาน พร้อมทั้ง
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ในระหว่างที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คนต่างด้าวตามข้อ ๑ (๑) และ (๒) สามารถ
ทางานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าวภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวใช้ใบอนุญาตทางานฉบับเดิมและหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล เป็น หลักฐานในการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน
แทนใบอนุญาตทางานได้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบคาขออนุญ าตทางาน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแล้ว
เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ประทับตรา
คาว่า “ใช้แทนใบอนุญาตทางานในระหว่างดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔” ด้วยหมึกสีแดงให้แก่คนต่างด้าว และเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคาขอคู่กับใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งเสมือนใบอนุญาตทางาน เพื่อเป็น
หลักฐานแทนใบอนุญาตทางานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๔ ในกรณีที่คาขออนุญาตทางาน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแจ้งข้อมูล
การอนุญาตดังกล่าวให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๕ เมื่อคนต่างด้าวได้รับใบรับคาขอพร้อมใบเสร็จรับเงินตามข้อ ๓ แล้ว ให้ดาเนินการ
ตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดแล้วแต่กรณี และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็น การชั่ว คราวต่อไป ณ สานั กงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทางานอยู่ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
(๒) ขอจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นประวั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร
และรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทางานอยู่ด้านหลังของบัตร ณ สานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ทะเบียนภาคจังหวัดสาขาหรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนดซึ่งตั้งอยู่
ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทางาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข้อ ๖ คนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๑ (๓) ซึ่ ง มี อ ายุ สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ ก่ อ นหรื อ ภายในวั น ที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หากประสงค์จะทางานกับนายจ้างในราชอาณาจักรจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ ๒ และข้อ ๕
คนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๑ (๓) ซึ่ ง มี อ ายุ สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ ภายหลั ง วั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ หากประสงค์จะทางานกับนายจ้างในราชอาณาจักรจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ ด าเนิ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตท างานและแก้ ไ ขทะเบี ย นประวั ติ ภ ายในหกสิ บ วั น ก่ อ นมี อ ายุ ค รบ
สิบแปดปีบริบูรณ์
ในระหว่างที่ดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งสามารถทางาน
กั บ นายจ้ า งไปพลางก่ อ นได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตท างานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
การทางานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อ ๗ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานตามประกาศฉบับนี้มีสิทธิทางานกับนายจ้าง
ได้ทุกประเภทงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ โดยให้นาประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทา ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง การรับคนต่างด้าวเข้าทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานกับนายจ้างตามประกาศนี้ ถ้าออกจากงาน
จะทางานกับนายจ้างอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะ
ความผิดของนายจ้าง หรือได้ชาระค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างรายเดิม
ได้ออกให้ไปก่อนแล้ว
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ค่าใบอนุญาตทางาน
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันสุขภาพ หรือค่าคาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
ข้อ ๙ คนต่ า งด้าวซึ่ งมีสิ ท ธิเปลี่ ยนนายจ้ างตามข้อ ๘ ต้ อ งท างานกับนายจ้ างรายใหม่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกทางานกับนายจ้างรายเดิม
ข้อ ๑๐ การยื่ น ค าขออนุ ญ าตท างานตามประกาศนี้ ให้ ก ระท า ณ ท้ อ งที่ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง
ของสถานที่ทางานของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ ส านั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
(๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้าง
คนต่ า งด้ าวเข้ าท างานกั บตนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่ ง พระราชกาหนดการบริห ารจัด การ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะการแจ้งข้อมูลการเข้าทางาน
ของคนต่างด้าวที่ยื่นคาขออนุญาตทางานตามข้อ ๒ และข้อ ๖
ข้อ ๑๒ ให้ ถื อ ว่ า การยื่ น ค าขออนุ ญ าตท างานของคนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๒ และข้ อ ๖
เป็นการแจ้งข้อมูลการเข้าทางานกับนายจ้างให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓ การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วท างานในราชอาณาจั ก รเป็ น การเฉพาะเป็ น อั น สิ้ นผล
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนครบระยะเวลาตามประกาศนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๑) คนต่างด้าวไม่ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ให้ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินการ
(๒) คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามข้อ ๘ ให้ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวผูน้ นั้
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน
(๓) คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ทางานกับนายจ้างรายอื่นภายในกาหนดเวลา
ตามข้อ 9 ให้ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
(๔) การอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รของคนต่ า งด้ า วเป็ น อั น สิ้ น ผลลงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับ
คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แบบ บต. ๒๓
FORM WP. 23

เลขรับที่……………………………….……
วันที่รับ…….………………….……………
ชื่อผู้รับ………………………….………….

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT
____________________________________________________________________________________________________
คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล
Work Permit Application Form based on the Cabinet Resolution dated 4 August 2020
for a Foreigner Holding a Passport, Travel Document in lieu of a Passport, or Certificate of Identity

1.ข้อมูลคนต่างด้าว Particulars of Foreigner
ชื่อคนต่างด้าว นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Name of foreigner Mr./Mrs./Miss

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

Date of birth

 หนังสือเดินทาง

Age

 เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

Passport

Travel document in lieu of a passport

years old

 หนังสือรับรองสถานะบุคคล
Certificate of identity

เลขที่……………………………………………………….ออกให้ท…ี่ ……………………………………………. ประเทศ………………………………………………………………
No.

Issued at

Country

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

Valid until

2.ข้อมูลนายจ้าง Particulars of Employer
ชื่อนายจ้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name of employer

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

Village no./ Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

ถนน……………………………………………. ตำบล/แขวง………………………………………………..อำเภอ/เขต……………………………………………………………….
Road

Sub-district

District

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

Postal code
3.ข้อมูลการขออนุญาต Particulars of Application

Tel.no.

Fax no.

3.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Category of work applied

ลักษณะงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nature of work

3.2 สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว เลขที่………………………………. หมู่ที่/อาคาร…………………………………………. ซอย……………………………………….
Place of work: Address no.

Village no./Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

ถนน…………………………………………. ตำบล/แขวง……………………………………………..อำเภอ/เขต…………………………………………………………….
Road

Sub-district

District

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

Postal code

Tel. no.

Fax no.

3.3 ระยะเวลาการขออนุญาตทำงาน……………………………………. ปี…………………………….. เดือน…………………………..... วัน
Duration of work permit applied

Year (s)

4. เอกสารและหลักฐาน (กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐานหลังคำขอ)

Month (s)

Day (s)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ FOR OFFICIAL USE ONLY

Documents and proofs (Please check the requirements checklist on the back) พนักงานเจ้าหน้าที่

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามรายการเอกสารหลักฐานหลังคำขอ รายการเอกสาร :  ครบถ้วน

 ไม่ครบถ้วน

With this application, I have submitted documents and proofs according to the ความเห็น
:  อนุญาต
 ไม่อนุญาต
requirements checklist.
……………………………………………………………………………………...

 ครบถ้วน

Complete

 ไม่ครบถ้วน ขาด…………………………………………..
Incomplete; missing document(s):

………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct.

ลายมือชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ
Signature

Applicant

(.....................................................)
วันที่................................................................
Date

ลายมือชื่อ…………….………………………………
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................
นายทะเบียน
 อนุญาต  อนุญาตแบบมีเงื่อนไข…..…………………
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก......................................................
ลายมือชื่อ…………….………………………………
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงาน
Requirements Checklist for Work Permit Application

1. เอกสารหลักฐานของคนต่างด้าว

Documents and proofs of foreigner

1.1  สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลแสดงตัวตนและหน้าที่มีการประทับตรา หรือ
Copy of the foreigner’s passport; only the identification page and the page with immigration stamps, or

 สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลแสดงตัวตนและหน้าที่มีการประทับตรา หรือ
Copy of the foreigner’s travel document in lieu of a passport; only the identification page and the page with immigration stamps

 สำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลแสดงตัวตนและหน้าที่มีการประทับตรา
Copy of certificate of identity; only the identification page and the page with immigration stamps

1.2  สำเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตทำงาน (ยกเว้นผู้ยื่นคำขอเป็นบุตรของคนต่างด้าว)
Copy of previous work permit/ e-work permit/ pink card (except for the applicant who is a child of the foreigner)

1.3  สำเนาสัญญาจ้าง
Copy of employment contract

1.4  รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป
Two 3 x 4 cm. photos

2. เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

Document and proofs of employer

2.1 กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
If the employer is a natural person

(1)  สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
Copy of employer’s identification document issued by a government agency, or

 สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
Copy of passport of the employer, or

 สำเนาใบสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวและสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูข่ องผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
Copy of foreigner’s identification document and copy of certificate of residence of the employer

(2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่า กิจการของผู้ซ่ึงจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี)
Copy of business license or document issued by a government agency certifying that the employer’s business is
registered or authorized to establish or legally approved. The document must also show category of the business. (if any)

2.2 กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
If the employer is a juristic person

 สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือ
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย
Copy of business license or document issued by a government agency certifying that the employer’s business is registered or
authorized to establish or legally approved. The document must also show category of the business.

2.3

 หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน
Employment Certification Form from the employer stating the reason for not employing a Thai national.

เฉพาะเจ้าหน้าที่ FOR OFFICIAL USE ONLY
ข้อมูลการรับเงิน
ใบเสร็จเล่มที่...........................เลขที่...........................................................ลงวันที่.........................................................................................
ลายมือชื่อ…………….………………………………
(....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

