แบบ บต. 22

แบบคำขอเปลีย่ นรำยกำรใบอนุญำตทำงำน
กรณีเปลีย่ นหรือเพิม่ ประเภทงำน

Form WP. 22

เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่

FOR OFFICIAL USE ONLY

APPLICATION FOR CHANGE OF ITEMS IN WORK PERMIT
IN CASE OF CHANGING OR ADDING CATEGORY OF WORK

กรมกำรจัดหำงำน

Department of Employment

เลขรับที่…………………………
วันที่รับ…….……………………
ชื่อผูร้ ับ………………………….

1.ข้ อมูลคนต่ ำงด้ ำว

Alien’s Information
ชื่อคนต่างด้าว นาย/นาง/นางสาว………………………….……………………………………………….................สัญชาติ…………………….…..
Name of alien Mr./Mrs./Miss

Nationality

เลขที่หนังสื อเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง..............................................................................................................................................
Passport No./Documents in lieu of passport

เกิดวันที่

 /  / 

อายุ

Date of Birth

Age



ปี

Years

ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย เลขที่……………………….…...หมู่ที่/อาคาร…………..…………..….…..ซอย…..…………….......…….……..…....…
Address in Thailand No.

Moo/Building

Soi

ถนน…………..…………..….........…...ตาบล/แขวง……….…..……..……...…...…..…......อาเภอ/เขต……………..……..…….......…..…......
Road

Tambon/Sub-district

Amphoe/District

จังหวัด…………..……..……......................…..…......รหัสไปรษณี ย…
์ ……..................................โทรศัพท์……………………..........................
Province

Postcode

Telephone

โทรสาร………………………..……..........................ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์……………………..………………………………….........……
Facsimile

E-mail address

ใบอนุญำตทำงำน เลขที.่ ..........................................................................................................ออกให้ที่ (จังหวัด)………………..……………......
Work permit No.

Issued at (Province)

ชื่อนายจ้างตามใบอนุญาตทางาน.................................................................................................วันสิ้ นสุดใบอนุญาตทางาน..................................
Name of employer in work permit

Work permit’s expiry date

ลักษณะงานที่ได้รับอนุญาต.......................................................................................................................................................................................
Permitted nature of work

2.ข้ อมูลนำยจ้ ำงทีจ่ ะรับเข้ ำทำงำน

Employer’s Information
ชื่อนายจ้าง...............................………………………………………………………………………………………….…………………………
Name of Employer

 ข้อมูลนายจ้างตรงกับใบอนุญาตทางาน

Employer’s information as appears in work permits

หรื อ
Or

 มีการเปลี่ยนนายจ้างรายใหม่
Change employer

สถำนะของนำยจ้ ำง  นิติบุคคล ทะเบียนเลขที่...............................................................................................................................................
Employer status

Juristic person Registration No.

 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน
Natural person Identification No.

 -  -  -  - 

หรื อ เลขที่หนังสื อเดินทาง/ใบสาคัญประจาตัว/ใบสาคัญถิ่นที่อยู.่ ...............................................................................
Or passport no. / Certificate of Alien/ Certificate of Residence

ทีต่ ้งั สถำนทีท่ ำงำน เลขที่……………………….…...หมู่ที่/อาคาร…………..…………..….…..ซอย…..…………….......…….……..…......…

Location of work place No.

Moo/Building

Soi

ถนน…………..…………..….........…...ตาบล/แขวง……….…..……..……...…...…..…......อาเภอ/เขต……………..……..…….......…..…......

Road

Tambon/Sub-district

Amphoe/District

จังหวัด…………..……..……......................…..…......รหัสไปรษณี ย…
์ ……..................................โทรศัพท์……………………..........................

Province

Postcode

Telephone

โทรสาร………………………..……..........................ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์……………………..………………………………….........……

Facsimile

E-mail address

-22.1 ข้ อมูลทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะผู้ขอเปลีย่ นหรือเพิม่ รำยกำรประเภทงำนขำยของหน้ ำร้ ำน)
Commercial Registration Information (Only for applicant requests to change or add classification of work of shopsales person)

เลขที่ทะเบียนพาณิ ชย์................................................................................................................................................................................................
Commercial Registration No.
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิ ชยกิจ............................................................................................................................................................................

Name used in commercial businesses

กรณีไม่ มที ะเบียนพำณิชย์

In case there is no commercial registration

เลขที่ใบอนุญาต / หนังสื อรับรอง..............................................................................................................................................................................
License Number / Certificate

ออกให้วนั ที่.....................................................................................ออกให้ที่...........................................................................................................
Date of issue

Issued at

2.2 ข้ อมูลกำรยืน่ ภำษีเงินได้ ในปี ภำษีทผี่ ่ำนมำ (เฉพำะผู้ขอเปลีย่ นหรือเพิม่ รำยกำรประเภทงำนขำยของหน้ ำร้ ำน)

Income tax filing information for the previous tax year (Only for applicant request to change or add a classification of work as shopsales person)

ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ เมื่อวันที่  /  /  เงินได้ท้ งั ปี ............................................................บาท
File income tax return on date

Annual income

baht

 ได้รับยกเว้นการเรี ยกเก็บภาษี
Exempt from taxation

 ไม่ ได้รับ ยกเว้น และได้ชาระภาษี บุ ค คลธรรมดา/ภาษี เ งิ น ได้นิ ติบุ ค คลค านวณจากเงิ น สุ ท ธิ ห รื อกาไรสุ ท ธิ ใ นปี ภาษี ที่ ผ่ านมาเป็ น
Not exempt from taxation and paid personal income tax/corporate income tax calculated from net income or net profit in the last tax year

เงินจานวน........................................................................บาท
In the amount of

baht

3.ขอเปลีย่ นรำยกำรในใบอนุญำตทำงำน

Apply for change of items in work permit
3.1 ขอเปลีย่ นหรือเพิม่ ประเภทงำนกรรมกรในใบอนุญำตทำงำน

Apply for change or addition of category of work as labour work
in work permit.

(เลือกเปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานอย่างใดอย่างหนึ่ง)

(Select either change or add category of work)

 เปลีย่ นประเภทงำนอืน่ เป็ นประเภทงำนกรรมกร
Change other categories of works to labour work

 เพิม่ ประเภทงำนกรรมกร

Add labour work in category of work

3.2 ขอเปลีย่ นหรือเพิม่ ประเภทงำนขำยของหน้ ำร้ ำนในใบอนุญำตทำงำน  เปลีย่ นประเภทงำนอืน่ เป็ นประเภทงำนขำยของหน้ ำร้ ำน
Apply for change or adding category of work as shopsales person
in work permit.

(เลือกเปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานอย่างใดอย่างหนึ่ง)

(Select either change or add category of work)

3.3 ขอเปลีย่ นหรือเพิม่ ประเภทงำน........................ในใบอนุญำตทำงำน
Apply for change or addition of category of work………………….…in work permit

(เลือกเปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภทงานอย่างใดอย่างหนึ่ง)

(Select either change or add category of work)

Change other categories of works to shopsales person

 เพิม่ ประเภทงำนขำยของหน้ ำร้ ำน

Add category of work as shopsales person

 เปลีย่ นประเภทงำนกรรมกร/ขำยของหน้ ำร้ ำนเป็ นประเภทงำน................
Change category of work from labour/shopsales person to

 เพิม่ ประเภทงำน...................................
Add category of work..........

4.เอกสำรและหลักฐำน (กรุณำตรวจสอบรำยกำรตำมแบบรำยกำรเอกสำรหลักฐำน)

Documents and Evidences (Please check the list of evidence documents)
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารหลักฐานตามแบบรายการเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
Together with this application, I have attached herewith the following evidence documents:

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

 ครบถ้วน

Completion

 ไม่ครบถ้วน ขาด.............................................................................
Incomplete Documents...........................................................

ลายมือชื่อ......................................................ผูย้ นื่ คาขอ
Signature

Applicant

(...............................................................)
วันที่............................................................................
Date

แบบรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอเปลีย่ นรำยกำร
List of Documents and Evidences to Make a Change Request

1. เอกสำรหลักฐำนของคนต่ ำงด้ ำว

Documentary Evidence of Aliens

(1)  สาเนาหนังสื อเดินทาง และหลักฐานการอนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรื อ
Copy of passport and evidence of permission to
enter into the Kingdom, or

 สาเนาเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง และหลักฐาน
การอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
Copy of document in lieu of passport and evidence
of permission to enter into the Kingdom

(2)  ใบอนุญาตทางาน
Work permit

(3)  รู ปถ่าย 3 รู ป
3 Photos

(4)  เอกสารอื่นๆ......................................................
Other documents

2. เอกสำรหลักฐำนของนำยจ้ ำง (กรณียนื่ คำขอเปลีย่ นรำยกำรประเภทงำนขำยของหน้ ำร้ ำนให้ แนบเอกสำรตำม (2) - (4) )

Documentary Evidence of Employers (In case of filing a request to change work category of shop assistant, please attach the documents (2) - (4)

(1)  บัตรประจาตัวประชาชนหรื อเอกสารทางราชการอื่น (
ที่ ท างราชการอื่ น ออกให้ เช่ น ใบอนุ ญ าตขับ ขี่
รถจักยานยนต์หรื อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็ นต้น
Identification card or other official documents issued
by other government agencies such as a motorcycle
driver's license or a driver's license etc.

 สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลในกรณี นายจ้าง
เป็ นนิติบุคคล หรื อ
Copy of certificate of juristic person in case the
employer is a juristic person, or

 สาเนาใบอนุญาต หรื อหนังสื อรับรองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรื อ
Copy of Business operating license or certificate
under the law on alien business , or

 สาเนาหนังสื อแสดงเลขทะเบียนนิติบุคลที่ต้งั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
Copy of documents stating juristic person registration
number with a juristic person established under
Foreign Law but operating business in Thailand

(2)  สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อ
Copy of commercial registration, or

 สาเนาใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรอง
ให้ประกอบพาณิ ชยกิจตามกฎหมายอื่น หรื อ
Copy of license or certificate for
commercial operation under other laws, or

 สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพือ่ อนุญาตหรื อ
รับรองให้ประกอบพาณิ ชยกิจตามกฎหมายอื่น หรื อ
Copy of official documents issued by
government agencies to authorize or certify
commercial operations under other laws.

(3)  สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรื อภาษีเงินได้นิติบุคคล
Copy of personal income tax or corporate income tax

(4)  แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรื อ
Contribution submission list, or

 หนังสื อรับรองการจ้างงานคนไทย
Form of Thai employment certification

เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน  ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน
ควำมเห็น :
 เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
 อนุญาต
 ไม่อนุ ญาต เพราะ..........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 อนุ ญาตโดยมีเงื่ อนไข..................................................................
...................................................................................................................................
บันทึกข้ อมูล ใบเสร็ จเล่มที่…………………………………………………….......
เลขที่...............................................................................................................................
คำสั่งนำยทะเบียน

พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
ลายมือชื่อ...................................................
(...............................................................)
วันที่............................................................
นำยทะเบียน
ลายมือชื่อ....................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่.........................................................
เจ้ ำหน้ ำทีบ่ ันทึกข้ อมูล
ลายมือชื่อ......................................................
(...............................................................)

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………………………………………………………………………………………
สัญชาติ Nationality…………………………………………………………………………หมู่โลหิต Blood type……………………………………………………………..
ที่อยู่ในประเทศไทย Address in Thailand…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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

