เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางาน
คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
สาหรับคนต่างด้าวซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
(ฉบับที่ ๓)
อาศั ย อ านาจตามความในข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่ งกฎกระทรวง
การขออนุญาตทางาน การออกใบอนุญาตทางาน และการแจ้งการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบกับข้อ ๔ (๒) ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางาน
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๔
ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานถึงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางานจึ ง ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๔) และ (๕) ของข้ อ ๒
ของประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางาน คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน
และคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว สาหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถ
ทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางาน คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน
และคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว สาหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถ
ทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๔) รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
สาหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทางานได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในแบบ อ. ๔
(๕) รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอต่ ออายุใบอนุญาตทางาน สาหรับ
คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทางานในราชอาณาจักรต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ อ. ๕”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

อ. 4

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาว

Checklist for Required Documents and Supplementary Evidence for Work Permit Application in lieu of a Foreign Worker

คนตางดาวซึ่งเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หนา ๑
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A foreign national who has entered or come to reside in the Kingdom without the permission to do so under the Immigration Law,
but has been granted the permission to reside and work in accordance with the Cabinet Resolution dated 5 July B.E. 2565 (2022)

4.1 (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศตนทางออกใหเพือ่ ใชยืนยันตัวตนของคนตางดาว
โดยเลือกเพียงอยางเดียว (เอกสารหมดอายุกส็ ามารถแนบได)
(Only if the foreign national is documented) Identity document issued by a competent Thai authority or by a competent authority
in the country of origin. Please choose only one; (expired documents are also acceptable)
 สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of passport, or
 สําเนาเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of document in lieu of passport, or
 สําเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล หรือ
A copy of certificate of identity, or
 สําเนาบัตรผานแดน หรือ
A copy of Border Pass, or
 สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสญ
ั ชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู) หรือ
A copy of the identification card for a non-Thai national issued by the Department of Provincial Administration (Pink Card), or
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นเพื่อใชในการยืนยันตัวตนที่ประเทศตนทางออกให หรือ
A copy of the identification card or other identity document(s) issued by a competent authority in the foreign national’s country of origin, or
 เอกสารอื่น.............................................................................................................................................................................
Other document(s)

4.2  สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร (สําหรับคนตางดาวสัญชาติเวียดนาม)
A copy of proof showing permission to enter the Kingdom (for a Vietnamese national)

4.3  สําเนาใบอนุญาตทํางาน (สําหรับคนตางดาวซึ่งเคยไดรับอนุญาตใหทาํ งาน แตการอนุญาตใหทํางานสิ้นสุดลง)

A copy of work permit (for a foreign national who had been granted the permission to work, but the permission has expired)

4.4  รูปถายของคนตางดาว ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๒ รูป (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกเห็นหนาชัดเจน)
Two 3 x 4 cm. photographs of the foreign national (A clear full-face photograph, wearing no hat)

4.5  สําเนาสัญญาจาง

A copy of the employment/hiring contract

4.6  กรณีคนตางดาวทํางานในกิจการหรือเปนลูกจางที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

For a foreign national who works in a business establishment or is an employee, as defined under the Social Security Law
(1)  เอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน
Document showing proof of registration as an insured person
(2)  เอกสารการทําประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการตรวจสุขภาพ

และประกันสุขภาพแรงงานตางดาว หรือ

Document showing health insurance enrollment with a hospital pursuant to the Notification of the Ministry
of Public Health Concerning Health Check-up and Compulsory Migrant Health Insurance Scheme, or

 เอกสารการทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย
Document showing health insurance enrollment with an insurance company

คนตางดาวซึ่งเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หนา ๒
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A foreign national who has entered or come to reside in the Kingdom without the permission to do so under the Immigration Law,
but has been granted the permission to reside and work in accordance with the Cabinet Resolution dated 5 July B.E. 2565 (2022)
 กรณีคนตางดาวทํางานในกิจการหรือเปนลูกจางที่ไมอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
For a foreign national who works in or is an employee in a business establishment that does not fall under
the definition as stipulated in the Social Security Law
 เอกสารการทําประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการตรวจสุขภาพ

และประกันสุขภาพแรงงานตางดาว

Document showing health insurance enrollment with a hospital pursuant to the Notification of the Ministry of Public Health
Concerning Health Check-up and Compulsory Migrant Health Insurance Scheme

4.7  หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลทีไ่ มจางบุคคลสัญชาติไทยทํางาน (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)

4.8  กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา

In case the employer is a natural person
(1)  สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหเพื่อใชยืนยันตัวตนของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ
A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or
 สําเนาหนังสือเดินทางของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ
A copy of the soon-to-be employer’s passport, or
 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูของผูซึ่งจะเปนนายจาง
A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence
(2)  สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน

หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรบั การรับรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย (ถามี)

A copy of a 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).
 กรณีนายจางเปนนิติบุคคล
In case the employer is a juristic person
 สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน

หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรบั การรับรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย

A copy of a 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.

4.9 เฉพาะกรณีนายจางใหคนตางดาวทํางานขายของหนาราน

Only in the case where the employer assigns the foreign national to work as a shop/store assistant

(1)  สําเนาทะเบียนพาณิชย หรือ

A copy of commercial registration, or

 สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
A copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or
 สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหเพื่ออนุญาตหรือรับรองใหประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
A copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.
(2)  สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
A copy of personal income tax or corporate income tax
(3)  สําเนาแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ หรือ
A copy of the list of social security fund contribution submission, or
 หนังสือรับรองการจางงานคนไทย
Form of Thai employment certification

คนตางดาวซึ่งเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หนา ๓
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A foreign national who has entered or come to reside in the Kingdom without the permission to do so under the Immigration Law,
but has been granted the permission to reside and work in accordance with the Cabinet Resolution dated 5 July B.E. 2565 (2022)

คําเตือน นายจางตองยื่นเอกสาร ดังตอไปนี้ ตอนายทะเบียน ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖
มิเชนนั้น การอนุญาตใหทํางานและการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวจะสิ้นสุดลง

CAUTION: Employer must submit the following documents to the registrar by 13 February B.E. 2566 (2023)
Otherwise, the foreign national’s permission to work and permission to reside in the Kingdom will be terminated.
 สําเนาหลักฐานการจัดเก็บขอมูลอัตลักษณบคุ คลของคนตางดาว
A copy of document showing the foreign national’s proof of biometric collection
 ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองวาคนตางดาวไมเปนบุคคลวิกลจริต

หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑

A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the foreign national 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

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน
Checklist for Required Documents and Supplementary Evidence for Work Permit Renewal Application

อ. 5

คนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานในราชอาณาจักรตอไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หนา ๑
A foreign national who wishes to continue working in the Kingdom in accordance with the Cabinet Resolution dated 5 July 2022 Page 1
4.1 เอกสารประจําตัวคนตางดาว โดยเลือกเพียงอยางเดียว

Foreign national’s Identification documents. Please choose only one;
 สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of passport, or
 สําเนาเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
A copy of document in lieu of passport

4.2  สําเนาหลักฐานแสดงการไดรบั อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว

A copy of document showing the permission to temporarily reside within the Kingdom

4.3  สําเนาใบอนุญาตทํางาน
A copy of Work permit

4.4  รูปถายของคนตางดาว ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๒ รูป (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกเห็นหนาชัดเจน)
Two 3 x 4 cm. photographs of the foreign national (A clear full-face photograph, wearing no hat)

4.5  สําเนาสัญญาจาง

A copy of employment/hiring contract

4.6  หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลทีไ่ มจางบุคคลสัญชาติไทยทํางาน (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  กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา

In case the employer is a natural person

(1)  สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหเพื่อใชยืนยันตัวตนของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ

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

 สําเนาหนังสือเดินทางของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ
A copy of the soon-to-be employer’s passport, or
 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูของผูซึ่งจะเปนนายจาง
A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence
(2)  สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน

หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรบั การรับรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย (ถามี)

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).
 กรณีนายจางเปนนิติบุคคล
In case the employer is a juristic person
 สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน

หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรับรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย

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.

4.8 เฉพาะกรณีนายจางใหคนตางดาวทํางานขายของหนาราน

Only in the case where the employer assigns the foreign national to work as a shop/store assistant
(1)  สําเนาทะเบียนพาณิชย หรือ
A copy of commercial registration, or
 สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ
A copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or
 สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหเพื่ออนุญาตหรือรับรองใหประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น
A copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws.

คนตางดาวซึ่งประสงคจะทํางานในราชอาณาจักรตอไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

A foreign national who wishes to continue working in the Kingdom in accordance with the Cabinet Resolution dated 5 July 2022
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(2)  สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
A copy of personal income tax or corporate income tax

(3)  สําเนาแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ หรือ

A copy of the list of social security fund contribution submission, or

 หนังสือรับรองการจางงานคนไทย
Form of Thai employment certification

คําเตือน เมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทํางานแลว คนตางดาวตองยื่นเอกสาร ดังตอไปนี้ ตอนายทะเบียนดวย
มิเชนนั้น การอนุญาตใหทํางานและการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

CAUTION: After submitting a work permit renewal application, the foreign national must submit the following
documents to the registrar. Otherwise, the permission to work and the permission to reside in the Kingdom
will be terminated.
1.  สําเนาหลักฐานแสดงการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗
(สําหรับคนตางดาวที่ไดรับการตออายุใบอนุญาตทํางานถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗)

A copy of document showing the permission to temporarily reside within the Kingdom until 13 February B.E. 2567 (2024)
(for a foreign national whose work permit has been renewed until 13 February B.E. 2567 (2024))

 สําเนาหลักฐานแสดงการไดรบั อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๘

(สําหรับคนตางดาวที่ไดรับการตออายุใบอนุญาตทํางานถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๘)

A copy of document showing the permission to temporarily reside within the Kingdom until 13 February B.E. 2568 (2025)
(for a foreign national whose work permit has been renewed until 13 February B.E. 2568 (2025))

2.  กรณีคนตางดาวทํางานในกิจการหรือเปนลูกจางที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
(สําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนหรือขึ้นทะเบียนแลวแตยังไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน)

For a foreign national who works in a business establishment or is an employee, as defined under the Social Security Law
(for a foreign national who has not been registered as an insured person, or has been registered but has not become
entitled to receive the compensation benefits)
(1)  เอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน
Document showing proof of registration as an insured person
(2)  เอกสารการทําประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการตรวจสุขภาพ

และประกันสุขภาพแรงงานตางดาว หรือ

Document showing health insurance enrollment with a hospital, pursuant to the Notification of the Ministry of Public Health
Concerning Health Check-up and Compulsory Migrant Health Insurance Scheme, or

 เอกสารการทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย
Document showing health insurance enrollment with an insurance company

 กรณีคนตางดาวทํางานในกิจการหรือเปนลูกจางที่ไมอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

(สําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดทําประกันสุขภาพหรือทําแลวแตยังไมครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับการตออายุใบอนุญาตทํางาน)

For a foreign national who works in or is an employee in a business establishment that does not fall under the definition
as stipulated in the Social Security Law.
(for a foreign national who has not been enrolled in a health insurance scheme, or has been enrolled
but the insurance coverage that has not been extended to cover the period granted under the work permit renewal)
 เอกสารการทําประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการตรวจสุขภาพ

และประกันสุขภาพแรงงานตางดาว

Document showing health insurance enrollment with a hospital pursuant to the Notification of the Ministry of Public Health
Concerning Health Check-up and Compulsory Migrant Health Insurance Scheme

