
นายทะเบียน 
(Registrar) 

 
 
    
ท่ี ................... 
No.                          
    

  หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา (คนตางดาว)...............................................................   
 This certificate to certify that (migrant worker’s name) 

สญัชาติ.................................. เลขท่ีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย............................................................. 
Nationality                       Non-Thai Identification card No  

ไดรับอนุญาตทํางาน/เปนผูติดตามแรงงานท่ีทํางาน กับนายจาง (ชื่อนายจาง)..................................................... 
who is permitted to work/to be a dependent of the worker working with employer (name of employer) 
ท่ีอยูนายจาง..........................................................................................................................................................                                                                         
Address of employer 

มีความประสงคจะเดินทางกลับประเทศตนทางเพ่ือรวมงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  
desires to return to his/her country of origin during Songkran Festival 2017 

และขอความรวมมือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองประจําดานตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหแกแรงงานตางดาว 
เดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตอไป 
and the competent authorities of Immigration Bureau at the checkpoints are requested for the 
cooperation in allowing the departure and arrival of the migrant worker according to the cabinet’s 
resolution on 14 March 2017.    

   ใหไว ณ วันท่ี ............. เดือน ..................... พ.ศ. ................ 
   Issued on                  Month                  Year  
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
                                    (Signature) 

         
 
 
 

        ………………………………………………………………      …………………………………………………………… 
        ประทับตราขาออก          ประทับตราขาเขา 
      (Departure Stamp)                    (Arrival Stamp) 
 

หมายเหตุ  ๑. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองแหงใด ใหเดินทางกลับเขามา ณ ดานตรวจคนเขาเมืองแหงนั้น 
1.The departure and arrival from and to the Kingdom shall be done at the same immigration        

checkpoint. 
๒. ใหถือหนัง สือรับรองฉบับนี้ คูกับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมี สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)  เปนหลักฐานเพ่ือแสดง 
   ตอเจาหนาท่ีตลอดการเดินทางจนกลับถึงสถานท่ีทํางาน  
2. It is required to hold this certificate with  a  non-Thai identification card (pink card) as a proof  
   to show to officer throughout traveling until returning to work. 
๓. ผอนผันใหเดินทางระหวางวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจะตองเดินทางกลับ 
    เขามาในราชอาณาจักรไมเกินวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  
3. The migrant workers are allowed to travel during 5 April 2017 and 30 April 2017 and they    
   shall return to the Kingdom not later than 30 April 2017. 
๔. หากมีขอสงสัย/สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท..................... (สจจ./สจก. ๑-๑๐)  
4. Any question/further information, please contact ………..………… ( Provincial Employment   
   Office/Bangkok Employment   Office area 1-10) 

(สวนราชการเจาของเรื่อง) 
(Responsible Organization) 

   
   
        

  
 



ลงชื่อ………………………………………….……...ผูยื่น 
                (…………….……………………..……………..) 

                                                                                                 
 
 
      หมายเหตุ   ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หนา-หลัง                                                       

      คํารองขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศตนทางเพ่ือรวมงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ .......................................................................................................................................................  

   ท่ีอยู .................................................................................................................................................................................................     

   โทรศัพท (ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก) ............................................................  

   แรงงานตางดาวท้ังหมด จํานวน............คน : ชาย............คน หญิง............คน และผูติดตาม............คน 

   ประกอบดวย สัญชาติกัมพูชา............คน ลาว............คน เมียนมา............คน                                                 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล เพศ อายุ สัญชาติ เลขท่ีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
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