เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางาน
คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว
สาหรับคนต่างด้าวซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
(ฉบับที่ ๒)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ (๒) ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
ทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงให้
เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๒ ของประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กาหนดแบบคาขออนุญาตทางาน
คาขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว สาหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทางานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานและคาขออนุญาตทางาน
แทนคนต่างด้าว สาหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ทางาน
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ อ. ๓”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
ไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

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

อ. 3
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4.1 (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว
โดยเลือกเพียงอย่างเดียว (เอกสารหมดอายุกส็ ามารถแนบได้)
(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)


สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of passport, or



สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of document in lieu of passport, or



สำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล หรือ
A copy of certificate of identity, or



สำเนาบัตรผ่านแดน หรือ
A copy of border Pass, or



สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู) หรือ
A copy of Identification card for non-Thai nationals issued by the Department of Provincial Administration (Pink Card), or



สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ



สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นที่ประเทศต้นทางออกให้ หรือ

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


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

4.2  รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป
Two 3 x 4 cm. photographs

4.3  สำเนาสัญญาจ้าง
A copy of employment/ hiring contract

4.4  กรณีคนต่างด้าวทำงานในกิจการหรือเป็นลูกจ้างที่อยูภ่ ายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
For foreigners who work in a business establishment or are employees as defined under the Social Security Law

(1)  เอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
Documents showing registration as an insured person

(2)  เอกสารการทำประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือ
Documents 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
Documents showing health insurance enrollment with an insurance company



กรณีคนต่างด้าวทำงานในกิจการหรือเป็นลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
For foreigners who do not work in a business establishment or are not employees as defined under the Social Security Law
 เอกสารการทำประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
Documents 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

4.5  หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลทีไ่ ม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน (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)
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4.6  กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
In case the employer is a natural person

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


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



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

(2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
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


สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซ่ึงจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
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
Copy of personal income tax or corporate income tax

4.7 เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน
Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant

(1)  สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
Copy of commercial registration, or


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



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

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

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


หนังสือรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification
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คนต่างด้าวต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ ต่อนายทะเบียน มิเช่นนั้น การอนุญาตให้ทำงานและการอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง
The foreigner must submit the following documents to the registrar Otherwise, the permission to work
and the permission to stay in the Kingdom will be terminated.
๑. ภายในวันที่ …………………………………………………… (ตามเงื่อนเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ)
By the following date:

(in accordance with the time frame as approved by the Cabinet of Thailand)

 ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑
A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant 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

๒. ภายในวันที่ …………………………………..………………. (ตามเงื่อนเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ)
By the following date:


(in accordance with the time frame as approved by the Cabinet of Thailand)

สำเนาหลักฐานแสดงการได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
A copy of document showing the permission to stay within the Kingdom

