เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๖๔ 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
กาหนดมาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมและ
ป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการนาคนต่างด้าวซึ่งอยู่
นอกราชอาณาจักรเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างเร่งด่วน จึงจาเป็นต้องอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเข้ามาทางาน
ในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดนตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใบอนุญาตทางานสิ้นอายุ แต่คนต่างด้าวยังคงอยู่ในราชอาณาจักร
ทางานในราชอาณาจักรกับนายจ้างเป็นการเฉพาะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๔ 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 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักรโดยมีบัตรผ่านแดน
ตามมาตรา ๖๔ แห่ งพระราชกาหนดการบริหารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใบอนุญาตทางานสิ้นอายุ และไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทางานกับนายจ้างในราชอาณาจักรให้ยื่นคาขออนุญาต
ทางานตามแบบ บต. ๒๔ ท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคาขออนุญาตทางาน พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตทางานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ในระหว่างที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้คนต่างด้าวสามารถทางานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้
โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจนกว่าจะ
ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าวภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้คนต่างด้าวใช้ใบอนุญาตทางานฉบับเดิมและบัตรผ่านแดน เป็นหลักฐานในการแสดง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนแทนใบอนุญาตทางานได้
ข้อ ๓ เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบคาขออนุญ าตทางาน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแล้ว
เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วท างาน ให้ อ อกใบอนุ ญ าตท างานได้ ค รั้ ง ละ
ไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานตามประกาศฉบับนี้มีสิทธิทางานกับนายจ้างได้
ตามประเภทงานและท้องที่ที่กาหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีประกาศที่ออก
ตามมาตราดั ง กล่ า ว ให้ ค นต่ า งด้ า วมี สิ ท ธิ ท างานกั บ นายจ้ า งตามประเภทงานและท้ อ งที่ ที่ ก าหนด
ในประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้บังคับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานตามข้อ ๓ ดาเนินการตรวจสุขภาพ ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็น
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคาขออนุญาตทางานตามข้อ ๕ ต่อไป
ข้อ ๕ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานตามข้อ ๓ ประสงค์จะทางานในราชอาณาจักร
กับนายจ้างต่อไป ให้ยื่นคาขออนุญาตทางานตามแบบ บต. ๒๔ ท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียน
ก่อนที่ใบอนุญาตทางานสิ้นอายุ
ข้อ ๖ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานกับนายจ้างตามประกาศนี้ ถ้าออกจากงาน
จะทางานกับนายจ้างอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะ
ความผิดของนายจ้าง หรือได้ชาระค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างรายเดิม
ได้ออกให้ไปก่อนแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นคาขออนุญาตทางานตามข้อ ๕

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ค่าใบอนุญาตทางาน
ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าประกันสุขภาพ
ข้อ ๗ คนต่ า งด้าวซึ่ งมีสิ ท ธิเปลี่ ยนนายจ้ างตามข้อ ๖ ต้ อ งท างานกับนายจ้ างรายใหม่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกทางานกับนายจ้างรายเดิม
ข้อ ๘ การยื่นคาขออนุญาตทางานตามประกาศนี้ ให้กระทา ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางานของคนต่างด้าว หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ให้นายจ้างซึ่งจ้างคนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้าง
คนต่ า งด้ า วเข้ า ท างานกั บ ตนตามมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะการแจ้งข้อมูลการเข้าทางานของคนต่างด้าว
ที่ยื่นคาขออนุญาตทางานตามข้อ ๒
ข้อ ๑๐ ให้ถือว่าการยื่นคาขออนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามข้อ ๒ เป็นการแจ้งข้อมูล
การเข้าทางานกับนายจ้างให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วท างานในราชอาณาจั ก รเป็ น การเฉพาะเป็ น อั น สิ้ นผล
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนครบระยะเวลาตามประกาศนี้
(๑) คนต่ า งด้ า วไม่ด าเนิ น การตามที่ กาหนดไว้ ใ นข้อ ๔ วรรคสอง ให้ ใ บอนุ ญ าตท างาน
ของคนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินการ
(๒) คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามข้อ ๖ ให้ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน
(๓) คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ทางานกับนายจ้างรายอื่นภายในกาหนดเวลา
ตามข้อ ๗ 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 และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๖๔
แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ลงวั น ที่ 21 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แบบ บต. ๒๔
FORM WP. 24

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

กรมการจัดหางาน

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT

____________________________________________________________________________________________________
คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถือบัตรผ่านแดน
Work Permit Application Form based on the Cabinet Resolution dated 4 August 2020 for a Foreigner Holding a Border Pass
1. 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

บัตรผ่านแดน เลขที่…………………………………….……..…ออกให้ท…ี่ …………………..……..………………….ประเทศ………………………………………………..
Border pass

No.

Issued at

Country

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

Valid until

Date of arrival into the Kingdom

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง……………………………………………………………………..……………
Have been permitted by an immigration officer at the immigration checkpoint in

ให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Permitted to stay in the Kingdom 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)
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พนั
ก
งานเจ้
าหน้าที่
พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามรายการเอกสารหลักฐานหลังคำขอ รายการเอกสาร
:  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
With this application, I have submitted documents and proofs according to the
ความเห็น
:  อนุญาต
 ไม่อนุญาต
requirements checklist.
……………………………………………………………………………………...
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน ขาด…………………………………………..
Complete
Incomplete; missing document(s):
ลายมือชื่อ…………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(.....................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct.
วันที่................................................................
นายทะเบียน
 อนุญาต  อนุญาตแบบมีเงื่อนไข…..…………………
ลายมือชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก......................................................
Signature
Applicant
ลายมือชื่อ…………….………………………………
(.....................................................)
(.....................................................)
วันที่................................................................
ตำแหน่
ง
.........................................................
Date
วันที่................................................................

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

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงาน
Requirements Checklist for Work Permit Application

1. เอกสารหลักฐานของคนต่างด้าว
Documents and proofs of foreigner

1.1  สำเนาบัตรผ่านแดนเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลแสดงตัวตนและหน้าที่มีการประทับตรา
Copy of border pass; only the identification page and the page with immigration stamps

1.2  สำเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตทำงาน
Copy of previous work permit

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
Documents 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

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

(2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่า กิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบีย น
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

 สำเนาใบอนุ ญ าตหรือหนั งสือ รับ รองที่ ส่ วนราชการออกให้ เพื่ อ แสดงว่ากิ จการของผู้ ซึ่ งจะเป็ น นายจ้างได้ จดทะเบี ย นหรื อ
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
Copy of Employment Certification Form from the employer stating the reason for not employing a Thai national.
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ข้อมูลการรับเงิน
ใบเสร็จเล่มที่...........................เลขที่...........................................................ลงวันที่.........................................................................................
ลายมือชื่อ…………….………………………………
(...................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
วันที่................................................................

