
ประกาศกรมการจัดหางาน 
เรื่อง  ก าหนดแบบค าขออนญุาตท างานแทนคนตา่งดา้วสัญชาตกิัมพูชา  ลาว  และเมียนมา 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๘  ของประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ  ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว   
และเมียนมา  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  ตามมต ิ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบด ี
กรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมการจัดหางาน  เรื่อง  ก าหนดแบบค าขออนุญาตท างานแทน 

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๓ ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ให้เป็นไปตามแบบ  บต.  ๔๘  ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชาติ  พรชัยวเิศษกุล 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 

 

แบบ บต. ๔๘ 
FORM WP. 48  

เลขรับที…่…………………… 
วันท่ีรับ………………………. 
ช่ือผู้รับ……………………… 

 
 
 

กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF  

EMPLOYMENT 

กระทรวงแรงงาน 
MINISTRY OF LABOUR 

ค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
Work Permit Application Form on behalf of foreign nationals of 

Cambodia, Lao PDR, or Myanmar, pursuant to the Cabinet Resolution 
dated 26 January 2021 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก 

เห็นหน้าชัดเจน 
A clear full-face photograph; 

applicant wearing no hat 

 

1. ข้อมูลนายจ้าง 
 Particulars of employer 

  ช่ือนายจ้าง…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………..…..……….….. 
 Name of employer 
  ที่อยู่ เลขท่ี……………….………….หมูท่ี่/อาคาร…………………………………..………......... ซอย……………………………………….……….………..……….…….. 
 Address No. Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 
  ถนน……………………………………….. ต าบล/แขวง………….………………..….……………...... อ าเภอ/เขต………………..………………………………..……... 
 Road   Sub-district    District 
 จังหวัด……….……………….…………….. รหัสไปรษณีย์…………….…โทรศัพท์…………….………….………………โทรสาร……….………………………..……….. 
 Province  Postal code                   Telephone         Fax  

2. ข้อมูลคนต่างด้าว 
 Particulars of foreigner 

  ช่ือคนต่างด้าว  นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..………………………………………………….…………………. 
 Name of foreigner Mr./Mrs./Miss 
  สัญชาติ…………………………………………………………..………………เกิดวันที…่………………..………………………………………อาย…ุ……………ปี 
  Nationality Date of birth Age                years old 
   ไม่มเีอกสารหลักฐาน  
  Does not have the required documents and proofs    
   มีเอกสารหลักฐาน (ระบุ) .......................................................................................................................................................................... 
  Have the required documents and proofs (specify) 
  เลขท่ี............................................................ออกให้โดย................................................ประเทศ........................................................................ 
  No.    Issued by Country 
  ออกให้วันท่ี.....................................................................................ใช้ได้ถึงวันท่ี................................................................................................ 
  Date of issue   Valid until 

 3. ข้อมูลการขออนุญาต  
  Particulars of this application 

3.1 ประเภทงานท่ีขออนุญาต….……………………....................................................................................................................................................... 
 Type(s) of work applied 
  ลักษณะงาน.......................................................................................................................................................................................................
 Nature of work 
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3.2 สถานท่ีท างานของคนต่างด้าว เลขที่……………….…หมู่ที่/อาคาร…………………………………..…….ซอย…………………………………...………………….… 
 Place of work: Address No.  Village No./Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 
  ถนน…………………………………………...ต าบล/แขวง………….………………..….……………….. อ าเภอ/เขต………………..……………………..………………… 
 Road     Sub-district   District 
 จังหวัด……….……………….………………รหัสไปรษณีย์…………….…โทรศัพท์…………….………….……………………. โทรสาร…………..……………………….. 
 Province  Postal code  Telephone    Fax 
3.3 ระยะเวลาการขออนุญาตท างาน  ถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
  Duration of work permit applied Until 13 February 2023 
4. เอกสารและหลักฐาน  
 Documents and proofs 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
With this application, I have submitted the following documents and proofs 
 4.1  (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศต้นทางออกให้เพือ่ใช้ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว 
   โดยเลือกเพียงอย่างเดยีว (เอกสารหมดอายุกส็ามารถแนบได้)  
   (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) 
    ส าเนาหนังสือเดินทาง 
    A copy of Passport 
    ส าเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว 
    A copy of the foreigner’s travel document in lieu of a passport 
    ส าเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล  
    A copy of certificate of identity 
    ส าเนาบตัรผ่านแดน 
    A copy of border Pass 
    ส าเนาบตัรประจ าตัวคนซึ่งไมม่ีสญัชาติไทยท่ีออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู) 
    A copy of Identification card for non-Thai nationals issued by the Department of Provincial Administration (Pink Card)   
    ส าเนาใบอนุญาตท างาน 
    A copy of Work permit 
    ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอ่ืนท่ีประเทศต้นทางออกให้ 
    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  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าคนต่างด้าวไม่เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not infected 
  with the Novel Coronavirus disease (COVID-19)  
 4.4  ใบรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รบัรองว่าคนตา่งดา้วไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรือมีจิตฟัน่เฟือน 
   ไม่สมประกอบและไมเ่ป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 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 does not have any prohibitive diseases as  
  indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1 
   ทั้งนี้ ในกรณีที่คนต่างด้าวยังไม่มีใบรับรองฯ ในวันที่ยื่นค าขอ ให้นายจ้างส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   Should the foreigner has not obtained the certificate(s) on the day of work permit application, the employer shall submit 
  the certificate(s) by 18 October 2021 
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4.5  กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 
   If the employer is a natural person 
   (1)  ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ซึ่งจะเปน็นายจ้าง หรือ  
     A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or 
     ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ  
     A copy of the soon-to-be employer’s passport, or 
     ส าเนาใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง 
     A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence 
   (2)  ส าเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน 
    หรือไดร้ับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รบัการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย 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 
    ส าเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน 
    หรือไดร้ับอนุญาตให้จัดตั้งหรือได้รบัการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย 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 

 4.6 เฉพาะกรณีนายจ้างให้คนต่างด้าวท างานขายของหน้าร้าน  
  Only in the case where the employer assigns the foreigner to work as a shop/store assistant 
  (1)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ 
    Copy of commercial registration, or 
    ส าเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น หรือ 
    Copy of license or certificate for commercial operation under other laws, or 
    ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตหรือรับรองให้ประกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอื่น  
    Copy of official documents issued by government agencies to authorize or certify commercial operations under other laws. 

  (2)  ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
    Copy of personal income tax or corporate income tax 

  (3)  ส าเนาแบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบ หรือ 
    Copy of contribution submission list, or 
    หนังสือรับรองการจา้งงานคนไทย 
    Form of Thai employment certification  

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

 

ลายมือช่ือ………………………………………………………..…..……….ผู้ยื่นค าขอ  
Signature  Applicant 

  วันท่ี.…………………………………………………………………………….. 
 Date 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

รายการเอกสารหลักฐาน   :  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 
ความเห็น :  เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนุญาต 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

เจ้าหน้าที ่
 

 ลายมือช่ือ......................................................... 
   (.......................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................ 
 วันท่ี.................................................................. 

ค าสั่งนายทะเบียน 

   อนุญาต ................................................................................................................... 
  อนุญาตโดยมีเง่ือนไข................................................................................................ 
  ไม่อนุญาต เพราะ..................................................................................................... 
 

นายทะเบียน 

 
 ลายมือช่ือ......................................................... 
   (.......................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................ 
 วันท่ี.................................................................. 

 


