
หลกัฐานขอใบอนุญาตทาํงาน / ต่อใบอนุญาตทาํงานบุคคลพืน้ทีสู่ง 

 หนงัสืออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีผา่นการรายงานตวัแลว้ฉบบัจริงพร้อมสาํเนา 

 ใบอนุญาตทาํงาน(เล่มสีนํ้ าเงิน ตท.11) 

 ใบรับคาํขอท่ีจดัหางานออกให(้ตวัจริง) 

 หนงัสือรับรองการจา้ง 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัพ้ืนท่ีสูง 

 บญัชีรายช่ือบุคคลภายในบา้นหรือ แบบพิมพป์ระวติั / ทร.38 ข หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทร.14/1                                                         

(ทร.14/1  สามารถขอคดัสาํเนาไดท่ี้วา่การอาํเภอทุกอาํเภอทัว่ประเทศ)  

 ใบรับรองแพทย(์ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย                     

โรคเทา้ชา้ในระยะปรากฎอาการอนัเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง และโรคซิฟิลสิในระยะที ่3 

 รูปถ่ายคร่ึงตวั  หนา้ตรง  พ้ืนหลงัสีนํ้ าเงิน  ขนาด 34 เซนติเมตร(1น้ิวคร่ึง) ซ่ึงถ่ายมาแลว้ไม่เกินหกเดือน  จาํนวน 3 รูป(รูปของคนต่างดา้ว

ตอ้งเหมือนกนัทั้ง 2 รูป) 

 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นนายจา้ง (กรณีท่ีเช่าสถานท่ีทาํงานใหแ้นบสญัญาเช่ามาดว้ย 1 ชุด) 

 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสาํเนาทะเบียนพาณิชยท่ี์คนงานทาํงานอยู ่(ประทบัตราบริษทัและเซ็นรับรองสาํเนา)               

ในกรณีท่ีใบอนุญาตออกนอกพ้ืนท่ีท่ีอยูไ่ม่ตรงกบัหนงัสือรับรองใหแ้สดงใบ รง.4  หรือ ภพ.09 ท่ีมีท่ีอยูต่ามใบอนุญาตออกนอกพ้ืนท่ีดว้ย 

 แผนท่ีตั้งสถานท่ีทาํงาน 

หมายเหตุ   : เอกสารทุกฉบับต้องมกีารรับรองสําเนาทุกฉบับ 

    : กรณีนายจา้งทาํกิจการเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง ใหแ้นบสญัญารับเหมามาพร้อมกนัดว้ย 1 ชุด 

    : กรณีต่างดา้วไม่มีไม่มาดว้ยตวัเองมอบอาํนาจใหค้นไทยมาดาํเนินเร่ืองให ้

    : กรณีนายจา้งไม่มาดว้ยตวัเองตอ้งมอบอาํนาจใหค้นไทยมาดาํเนินเร่ืองให ้
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 หนงัสืออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีผา่นการรายงานตวัแลว้ฉบบัจริงพร้อมสาํเนา 

 ใบอนุญาตทาํงาน(เล่มสีนํ้ าเงิน ตท.11) 

 ใบรับคาํขอท่ีจดัหางานออกให(้ตวัจริง) 

 หนงัสือรับรองการจา้ง 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัพ้ืนท่ีสูง 

 บญัชีรายช่ือบุคคลภายในบา้นหรือ แบบพิมพป์ระวติั / ทร.38 ข หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทร.14/1                                                      

(ทร.14/1  สามารถขอคดัสาํเนาไดท่ี้วา่การอาํเภอทุกอาํเภอทัว่ประเทศ)  

 ใบรับรองแพทย(์ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผูเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย                         
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 รูปถ่ายคร่ึงตวั  หนา้ตรง  พ้ืนหลงัสีนํ้ าเงิน  ขนาด 34 เซนติเมตร(1น้ิวคร่ึง) ซ่ึงถ่ายมาแลว้ไม่เกินหกเดือน  จาํนวน 3 รูป(รูปของคนต่างดา้ว

ตอ้งเหมือนกนัทั้ง 2 รูป) 
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 แผนท่ีตั้งสถานท่ีทาํงาน 

หมายเหตุ   : เอกสารทุกฉบับต้องมกีารรับรองสําเนาทุกฉบับ 
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    : กรณีนายจา้งไม่มาดว้ยตวัเองตอ้งมอบอาํนาจใหค้นไทยมาดาํเนินเร่ืองให ้
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 เฉพาะเจา้หนา้ที ่
FOR OFFICIAL USE ONLY 

เลขรับที…่…………….……………………………………….…..…….. 
 
 
 

กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF 

EMPLOYMENT 
กระทรวงแรงงาน 

MINISTRY OF LABOUR 

คําขอรบัใบอนญุาตทาํงานของคนต่างดา้วตามมาตรา ๑๓ 

APPLICATION CONCERNING WORK PERMIT OF AN ALIEN  

UNDER SECTION 13 

วันที่รับ............................................................................... 

ช่ือผู้รับ………………….………………………………………..…...…... 

ใบอนุญาตเลขที่…………………………………….………. 

ออกให้เมื่อ……………………………………………………...….…. 

จังหวัด…………………………………………………………………....... 

หมายเลขประจําตัวคนต่างด้าว 
…………………………………...…………………………………………………. 

  คําขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๑๓ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๑) 
            APPLICATION FOR A WORK PERMIT UNDER SECTION 13   

  (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.1) 

    คําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๒๓ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๒) 
           APPLICATION FOR A RENEWAL OF A WORK PERMIT UNDER SECTION 23 

 (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.2) 

   คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทาํงานตามมาตรา ๒๕ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ ๓.๓)  

  APPLICATION FOR A SUBSTITUTE OF A WORK PERMIT UNDER SECTION 25   

  (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.3) 

    คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ ๓.๔) 
APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF CATEGORY OF WORK OR NATURE OF WORK UNDER SECTION 26 

(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.4) 

    คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๕) 
  APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF AN EMPLOYER UNDER SECTION 26   

  (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.5) 

        คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางานตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๖) 
   APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF LOCALITY OF WORK OR PLACE OF WORK UNDER SECTION 26   

  (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.6) 

        คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๗) 
  APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF CONDITIONS OF WORK UNDER SECTION 26   

 (For Item No. 3, please complete the application only on Item No .3.7) 
1.  ข้อมูลคนต่างด้าว  
 Alien’s Information 

1.1 ช่ือผู้ย่ืนคําขอ         นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………… 
 Name  of  applicant     Mr./Mrs./Miss 
         สัญชาติ…………………………………………….…………………………………….เกิดวันที่…………………………………………………………….………………………………….……อายุ….............................................ปี 

 Nationality                                              Date  of  birth                                                                  Age                               Years   

1.2  ที่อยู่ในประเทศไทย  เลขที…่…………………………………….….…..หมู่ที่/อาคาร………………………….…..……………….....……..……....ซอย…………………….…………………………………..…………… 

  Address in Thailand  No.                                          Moo/Building                                                 Soi 
 ถนน………………………………………………………………..…....…ตําบล/แขวง……………….…….…………..……………….…….………..อําเภอ/เขต………….…….…………………………………………………..……….. 

 Thanon                                                 Tambon/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
 จังหวัด………………….….…………………………………………………..….…...รหัสไปรษณีย์……………………………………………..……..……โทรศัพท์………………………………………………………….………………..

 Changwat                                                         Postcode                                                  Telephone                                 

 โทรสาร…………………….…………………………………..……..ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส…์……………………..………………………………………………………………………………………….……………...……….………. 
 Facsimile                                              E-mail address 
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1.3 บัตรประจําตัว……………………………………………….………………………………….……....……………..เลขที่ …………..………..………………………………………………………………………….………………………………… 

 Identity Card                                                                                No.                                                                              

 ออกให้วันที่……………….……………………………………………….……..ออกให้ที…่…………………………………………………………………….จังหวัด……………….....………………………………………………………… 

 Date of issue                                                    Issued at                                                    Changwat                                              

 ใช้ได้ถึงวันที…่……………………………………………………………………………………………………………………..……….… 
 Valid until                      

1.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ………………………………………….……………………………………………………………………………………..…….……...เมื่อปี……………………………………………………………….....… 

 Highest educational qualification obtained                                                                                   Year of attainment        
 

2. ข้อมูลการทาํงาน   
 Work Information 

2.1  ไม่เคยมีใบอนญุาตทํางาน 

  No work permit 

  เคยมีใบอนุญาตทํางาน        เลขที…่…………………………..………………….…….…….. ออกให้ที่ (จังหวัด)………………………..…..…………………………………………………..………… 

  Had been granted a work permit No.                                                Issued at (Changwat)       

2.2  ใบอนุญาตทํางานปัจจุบัน  เลขที…่……………………………………………………………….… ออกให้วันที่………………………………………………………..…………….…………………….…....…….. 

 Present work permit             No.                                                     Date  of  issue                  

  ออกให้ที่ (จังหวัด)……………………………………………………………………………………………..…….. ใช้ได้ถึงวันที…่………………………………………………….………………….………………...……………. 

            Place of issue (Changwat)                                                              Valid until                           

3.   ข้อมูลการขออนุญาต   
  Application Information 

3.1  ขอรับใบอนุญาตทํางาน   
   Apply for a work permit 
   ประเภทงานที่ขออนุญาต….…………………………..........................................................................................................................................………………………………………………………………… 

   Category of work being applied 
   ลักษณะงาน 

   Nature of work in detail 
   ………………………………..………………………………………...……………………………..…….......................................................................………………………………………………………………..........................…………… 

   ………………………………………………………………………………………………..…….......................................................................………………………………………………………………..........................…………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………..…….......................................................................…………………………………………………………………..........................……………… 

   ตําแหน่งหน้าที่/อาชีพ/วิชาชีพ……………………………….…………..………….........................................................................................………………………………………………...…………………..… 

   Title / Occupation / Profession   
         ช่ือนายจ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………….  
  Name of employer 
  ที่อยู่    เลขที…่…………….………………….หมู่ที่/อาคาร…………………………………..…………………..…ซอย……………………………………….……….…………………………. 
  Address  No.                                   Moo/Building                                                   Soi                  
  ถนน…………………………………………………….….ตําบล/แขวง………….………………..….………………....…อําเภอ/เขต………………..……………………………………………. 
  Thanon                                             Tambon/Khwaeng                                         Amphoe/Khet       
  จังหวัด……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย์…………….…….…………………โทรศัพท…์…………….………….……………………โทรสาร……….…………………………………………   
  Changwat                              Postcode                                    Telephone                                 Facsimile                                           
         สถานที่ทํางานของคนต่างด้าว  เลขที…่………….………………หมู่ที่/อาคาร………..….……….…………………………………ซอย……………………………………………..……………………… 

   Place of work                             No.                         Moo/Building                                          Soi  
   ถนน…………………………………………..………........…..…ตําบล/แขวง…………………………………………………..…...……....อําเภอ/เขต………………………………………………………………………......... 

  Thanon                                           Tambon/Khwaeng             Amphoe/Khet 
  จังหวัด…………………………………….……..…..…รหัสไปรษณีย์………………………………….…..……โทรศัพท์…………..………………………..………โทรสาร……………………………...……………….. 

 Changwat                                   Postcode                                        Telephone                              Facsimile  
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 (ระบุสถานที่ทาํงาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง) 
 (In the case where there are more than one place of work, please specify all) 
 …………………………………………………………………..………………...…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….………………….. 

 …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...……...………………….....….. 
  …………………………………………………………………………………..…………...………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................... 

3.2  ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน………………………………………………….…...…ปี……………………………….……….………….………...เดือน…………………..……………...….………………..วัน 

  Apply for a renewal of a work permit for                   Year (s)                                     Month (s)                                    Day (s)      
       ต้ังแต่วันที่……………………………………………………………………….……….………………..…….……จนถึงวันที…่……………………..………………………………………………………………………….……….………… 

      from                                                                                        to 
3.3  ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน 

   Apply for a substitute of a work permit   
     กรณีเสียหาย               เสียหาย  เมื่อวันที…่………………………………………………..………………………….……….…………………………..……………………..………………..………… 

    Damage                              Date of the damage 
      กรณีสูญหาย                      สูญหาย  เมื่อวันที่………………………………………………………………………………….……….………………………….…………………..………….…..…………. 

    Lost                                    Date of the lost occurred                                     
              แจ้งความเลขที่ ……..………………………….………………………………………………….………วันที่……………………………………………………………………………………………………….……….……………….……… 

  Police daily record No.                                                            Date  of  issue 
  ณ  สถานีตํารวจ……………………………………………………………………………….………………..………………………………………………. 

           At police station 

3.4    ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน   
  Apply for change or addition of category of work or nature of work     

            เปลี่ยนประเภทงาน / ลักษณะงาน 

   To change category of work / nature of work  

    เพิ่มประเภทงาน / ลักษณะงาน 

   To add category of work / nature of work 

              (1)  ประเภทงานใหม…่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…..………………… 

        New category of work     
              (2)  ลักษณะงานใหม่   
    New nature of work 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………..…………..…………………………. 

    …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………….………............…..…………..….....………………………..…. 

    …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………...……….…. 

  (3) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานหรือลักษณะงาน 

    Reason(s) for change or addition of category or nature of work 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………..…………..…………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………..…………..……………………..……….……. 

    ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………..…………..……………………..……….……. 

3.5  ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง   
    Apply for change or addition of an employer   

     เปลี่ยนนายจ้าง                                    

            To change  employer                                      
               เพิ่มนายจ้าง 
   To add  employer    
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  (1) ช่ือนายจ้างใหม่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 

   Name of the new employer 
  ที่อยู่เลขที…่…………….……………………………….…..….หมู่ที่/อาคาร……………...…………………………………….…..…..………ซอย……………………….………………………………………..………… 

  Address No.                            Moo/Building                                                   Soi 
  ถนน…….……………………………………………………ตําบล/แขวง…….……………………………..…………………………..อําเภอ/เขต………………..……..……………………………………………...…… 

  Thanon                                     Tambon/Khwaeng                                       Amphoe/Khet 
  จังหวัด……….……………….……………..…….…รหัสไปรษณีย์…………….…….………………โทรศัพท…์………….….………….…………………โทรสาร……….……………………………………… 
  Changwat                                Postcode                                  Telephone                                Facsimile   
     (2) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง   
     Reason(s) for change or addition of an employer 

 ..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………........................................………………………………………………………...…… 

 ..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….………………….......................................... 

  ...................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………..…...…….………………….......  
3.6   ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางาน    
  Apply for change or addition of locality of work or place of work 

 เปลี่ยนท้องที่ทาํงาน / สถานทีท่ํางาน  

To change locality of work / place of work    
  เพิ่มท้องที่ทํางาน / สถานที่ทาํงาน 
  To add locality of work / place of work                                                                              

  *กรณีการเปลีย่นหรือเพิ่มท้องที่ทํางานให้กรอกทั้ง (1) และ (2)   
 In case of applying for change or add of locality of work, please complete both (1) and (2) 

  (1) ท้องที่ทํางานใหม…่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………… 

           New  locality  of  work   
  (2) สถานทีท่ํางานใหม่   
          New  place  of  work   
         เลขที…่…………………………………………….……...….หมู่ที่/อาคาร…………...……………………………………………………….………..ซอย………………………………………………………………............... 

 Place of work  No.                         Moo/Building                                                          Soi 
 ถนน………………...................................................…ตําบล/แขวง……………………………………………………….…......…อําเภอ/เขต…………………….………………………….…….……………... 

 Thanon                                          Tambon/Khwaeng                                Amphoe/Khet 
  จังหวัด………….………………………………….…….…รหัสไปรษณย์ี….…...…………………….…โทรศัพท…์….….………..………………….……….โทรสาร………..…………………………….….... 

 Changwat                                     Postcode                                Telephone                                Facsimile 
 (ระบุสถานที่ทาํงาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง) 
 (In the case where there are more than one place of work, please specify all) 
 ..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................…………………………………………….…………………… 

  ..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………......................................... 

  .....................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….………..………........ 

 (3) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางาน 

 Reason(s) for change or addition of locality of work or place of work 
 ..............................................................................……………………………………………………..……………………...…….…………………....................................…………………………………………………………… 

 .......................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………..................................... 

    ..........................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….……………........ 

3.7   ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข   
    Apply for change or addition of conditions           

 เปลี่ยนเงื่อนไข    

    To change conditions of work                         
    เพิ่มเงื่อนไข 

    To add conditions of work    
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 (1) เงื่อนไขใหม่  
  New conditions of work 
 ..............................................................................………………………………………………………………………...…….………..……………....................................………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………...................................... 

 .....................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….……………….... 

 (2) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข 
 Reason(s) for change or addition of working conditions 
 ..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………................................. 

 .....................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………….... 

 

4.  เอกสารและหลักฐาน 

 Documents and Evidences 

พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้   
Together with this application, I have attached herewith the following documents and evidences:  

4.1 กรณีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางาน  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  และคาํขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
 In case of Application for a work permit, Application for a renewal of a work permit and Application for change of items  
 in work permit. 

 (1)  สําเนาหนังสือของส่วนราชการที่รับรองว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ   
   ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ  หรือ   
   Copy of official document of a Government agency certifying that the applicant is deported in accordance with the law  
   on deportation but has been allowed to engage in an occupation instead of deportation or while awaiting deportation, or 

   สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย  หรือ 
   Copy of  Identification card of Non - Thai Nationality, or 

   สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน  หรือ 
   Copy of  Identification card of person without status in registration, or 

   สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร  หรอื 
   Copy of  evidence of permission to stay in the Kingdom while awaiting deportation, or 

   สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าว   
   Copy of Alien identification card 

 (2)  สําเนาหลักฐานแสดงสถานทีอ่ยู่  หรือ 
   Copy of  evidence of residence, or  

   สําเนาทะเบียนบ้าน   
   Copy of House registration. 
 (3)  สําเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราวของนายอําเภอหรือ 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   Copy of official document of a Chief District Officer or Governor allowing the alien to be temporarily outside the area  
   of residence or area of identification card issuance. 

 (4)  สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา  หรือ 
   Copy of  certificate of education, or 

   หนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางาน 

   ที่ผู้ย่ืนคําขอเคยทํางานด้วย  หรือ 
 Recommendation of a previous employer describing nature of work and working period of an applicant who was 
 employed, or  

   หนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกบังาน 

   ที่ขอรับใบอนญุาต 
   Recommendation of a prospective employer describing that an applicant has proper knowledge and experience for engaging the work. 

 (5)  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับ  

   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
   Copy of license for professional practice in case that it is required by law to have such license for engaging the work.  
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 (6)  หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไมจ่้างบุคคลสญัชาติไทยทํางาน 

   พร้อมทั้งหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว   
   Work recommendation of a prospective employer describing reasons for not employing a person of Thai nationality to work, together  
   with supporting evidences. 
 (7) กรณีนายจา้งเป็นบคุคลธรรมดา  
 In case the employer is a Natural Person 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ  
   Copies of  Identification card and house registration of a prospective employer, or 

  สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ 
   Copy of Passport of a prospective employer, or  
  สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง   
  Copy of Certificate of permanent residence of a prospective employer.    
  กรณีนายจา้งเป็นนิติบุคคล   
  In case the employer is a Juristic Person 

   สําเนาเอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน  
   หรือได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย   
   Copy of certificate of a relevant Government agency stating the business of a prospective employer has legally been  
   registered or granted a license to establish and operate, and the type of business has been specified. 

 (8)  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ทีร่ับรองว่าผู้ย่ืนคําขอไม่เป็น 
   บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
   ความในมาตรา ๑๐ 
   Certificate from medical practitioner under the law on medical treatment professional stating that an applicant 
   is not a person of unsound mind or suffering from mental infirmity, and is free from any defects as prescribed in 
    Ministerial Regulation issued under section 10. 

 (9)  รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม.  จาํนวน ๓ รูป 
   3 Photos (size 3 x 4 cm.) 

 (10)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของสถานที่ทํางาน 
   Map showing the location of place of work. 

 (11)    ใบอนุญาต  (เฉพาะกรณีย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต) 
   Work Permit (In case of Application for a renewal of a work permit or Application for change of items in work permit.) 

4.2 กรณีย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 In case of Application for a substitute of a work permit  

 (1)  ใบอนุญาตที่เสยีหาย  หรือ 
   Damaged Work Permit, or 

   หลักฐานการรบัแจ้งความของเจ้าพนักงานตํารวจ 
    Police daily record 

 (2)  รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม.  จาํนวน ๓ รูป 
   3 Photos (size 3 x 4  cm.) 
 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 I hereby certify that the information given above is true in every respect. 
 

 
 ลายมือชื่อ……………………………………………………………………………….……………….….…ผู้ย่ืนคาํขอ 
 Signature                                                                                           Applicant             

 วันที่……………………………………………………………………………………………………………..….. 
 Date       
 
 


