เอกสารการยื่นขอต่อใบอนุญาตทางานกลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62(บัตรชมพู)
และกลุ่มมติครม. 4 ส.ค. 63 (บต.23)
(ใบอนุญาตทางานหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 64 และ 31 มี.ค. 65)

1.แบบฟอร์ม บต.50 อ.1
2.หนังสือรับรองการจ้าง
3.สาเนาใบอนุญาตทางาน+ฉบับจริง (บัตรชมพูหรือใบรับคาขอบต.23)
4.สาเนาหนังสือเดินทาง+สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร(VISA) ฉบับจริง (*เอกสารหมดอายุก็
สามารถแนบได้)
5.หนังสือมอบอานาจต่างด้าว(ในกรณีต่างด้าวไม่ได้มายื่นคาร้องด้วยตนเอง)
6.ใบรับรองแพทย์
**6.1 คนต่างด้าวที่ทางานในประเภทกิจการที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม จะต้องแนบหลักฐานดังนี้
- สาเนาหลักฐานการส่งประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว(แบบ สปส 2-10) หรือ
- สาเนาประกันสุขภาพที่ทากับรพ.รัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือ
- ซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน (กรณีอยู่ระหว่างเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วแต่สิทธิยังไม่เกิด)
**6.2 คนต่างด้าวที่ทางานในประเภทกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม จะต้องแนบหลักฐานดังนี้
- สาเนาประกันสุขภาพที่ทากับรพ.รัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด

7.สาเนาบัตรประชาชนนายจ้าง+สาเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
- สาเนาทะเบียนพาณิชย์ , สัญญาเช่า+เอกสารผู้ให้เช่า (ถ้ามี)
กรณีนายจ้างนิติบุคคล
8.สาเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน + สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของกรรมการ
9.หนังสือมอบอานาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
10.สาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
11.สัญญาจ้างงาน
12.รูปถ่ายต่างด้าว ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
*หมายเหตุ
กรณีนายจ้างมอบอานาจ
- นายจ้างบุคคลธรรมดา สามารถมอบอานาจให้ สามี ภรรยา บุตร ธิดา บิดา มารดา ของนายจ้าง(พร้อมแนบ
เอกสาร แสดงความสัมพันธ์กับนายจ้างเช่น ทะเบียนสมรส) หรือมอบอานาจให้บริษัทผู้รับอนุญาตให้นาคนต่าง
ด้าวมาทางาน
- นายจ้างนิติบุคคล สามารถมอบอานาจให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัท(พร้อมแนบหลักฐานการเป็นพนักงานของบริษัท
เช่น หลักฐานการส่งประกันสังคมของบริษัท) หรือมอบอานาจให้บริษัทผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน

เลือกสัญชาติ

มติ ครม.เมื่อวันที่

ขออนุญาตตั้งแต่วันที่

แบบ บต. ๔๖

หนังสือรับรองการจ้าง

Form WP. 46

EMPLOYMENT CERTIFICATION

1. ข้อมูลนายจ้าง Particulars of employer

1.1  นิติบุคคลไทย จดทะเบียนเมื่อ…………………………..……….เลขที…่ …….…………….ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว….…………………….บาท
Thai juristic person registered on

No.

Paid-up capital

THB

Foreign juristic person registered on

Amount of money imported from abroad

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนเมื่อ……………………..……….จำนวนเงินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ……………………..…..…….…บาท
THB

 บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………………….…………..……… ใบอนุญาตทำงานเลขที…่ …………….……….…..

Natural person National identification card No.
Work permit No.
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ Name of employer………………………………………………………………………………………………………………..……….
ที่ตั้งสถานประกอบการ Address………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
ประเภทกิจการ Type of business………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
1.2 สถานะด้านการเงิน ในรอบปีที่ผ่านมา Financial status of the company during the previous year
ปี พ.ศ.
รายได้
ภาษีเงินได้
Years

Income

Tax

รายได้ ปัจจุบัน Current income ………………….………….บาท THB ในช่วงระยะเวลา For a duration of …………………………….เดือน Month
 มูลค่าการส่งออก Value of export……………………………………………………………………………….บาท THB
 ได้นำคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมา……………………………………………….คน
Have brought in foreigner for tourism purpose for total of
Person(s)
 มีพนักงานคนไทย Total number of Thai employees…………………………………………………….คน Person(s)
 มีคนต่างด้าวทำงานอยู่ด้วยแล้ว Total number of foreign worker(s) ………………………….…..คน Person(s)
 จำนวนห้องเรียน Number of classroom(s) ………………ห้อง Room(s)  จำนวนนักเรียน Number of students……………คน Student(s)

2. ข้อมูลการจ้าง Particulars of employment
ข้าพเจ้าประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวชื่อ I wish to employ a foreigner named………………………………………………………………………………………
เลือกสัญชาติ
สัญชาติ Nationality…………………………………………………………………………หมู
่โลหิต Blood type……………………………………………………………..
ที่อยู่ในประเทศไทย Address in Thailand…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรรมกร
ประเภทงาน Type(s) of work………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลักษณะงาน Nature of work……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว Place of work of the foreigner………………………..…………………………………………………………………………………
ระยะเวลาการจ้าง……………………ปี………………….เดือน……………………..วัน มีสัญญาจ้างถึงวันที่……………………………..…………………………
Period of employment

Year(s)

Month(s)

Day(s) Employment/hiring contact is valid until

ค่าจ้างหรือรายได้ วันละ / เดือนละ…………………..…………..บาท
Wage or income per day / per month

THB

ผลประโยชน์อื่น วันละ / เดือนละ…………………..……………….บาท
Other benefits per day / per month

ระดับการศึกษาสูงสุด…………………..………………………………ประสบการณ์ทำงาน……..…ปี
Highest level of education

Work experiences

THB

สถานภาพ  โสด  สมรส

Year(s) Marital Status

Single

Married

3. เหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงาน Please specify the reason(s) for not employing a Thai national

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

ลงชื่อ..………………………………………………….นายจ้าง
Signature

Employer

(..…………………………………………………)
ตำแหน่ง Title..……………………………………..
ลงวันที่ Date..……………………………………….
หมายเหตุ : ผู้ทำหนังสือรับรองนี้ จะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันสถานประกอบการ หรือได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน

THE PERSON WHO SIGNS THIS FORM MUST BE AN AUTHORIZED SIGNATORY OF THE COMPANY OR AN AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
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Remark In case grantorperfer to limit the authorizationgivingto the granteeit could be done by usingthe other
forms of power of attorney.

เลือกสัญชาติ

