รายการเอกสารขอรับใบอนุญาตทํางาน MOU
เอกสารตางดาว
แบบ บต.25
หนังสือรับรองการจ"าง แบบ บต.46 (นายจ"างเป&นผู"ลงนามใบแบบฟอรม)
สัญญาจ"างแรงงาน (เฉพาะสั
(สำเนา)ญชาติเมียนมา)
แบบแจ"งการเข"าทํางานของคนตางด"าว
สําเนาใบอนุญาตทํางาน WORK PERMIT พร"อมฉบับจริง
สําเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ทุกหน"าที่มีรายการ พร"อมฉบับจริง
ใบรับรองแพทยฉบับจริง(สําเนาใบเสร็จรับเงิน)
รูปถายครึ่งตัว หน"าตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเข"ม ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถายมาแล"วไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
หนังสือมอบอํานาจจากคนตางด"าวติดอากรแสตมปG 10 บาท (กรณีคนตางด"าวไมได"มาดําเนินการด"วยตนเอง)
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับของตางดาวจะตองไดรับการรับรองจากคนตางดาว หรือพิมพ%ลายนิ้วมือ
เอกสารนายจาง
แบบแจ"งการจ"างคนตางด"าว
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ"านของนายจ"าง
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัททุกหน"าอายุไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) กรรมการผู"มีอํานาจลงนามเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาและประทับตราบริษัททุกหน"า
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบถิ่นที่อยูของผู"ซึ่งเป&นนายจ"าง (กรณีนายจ"างเป&นคนตางด"าว)
สําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจ"าง (กรณีนายจ"างเป&นคนตางด"าว)
แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปG 30 บาท (กรณีนายจ"างมอบอํานาจให"ผู"อื่นลงนามแทนในหนังสือรับรองการจ"าง)

สําเนาบัตรประชาชนของผู"รับมอบอํานาจ
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับของนายจางจะตองไดรับการรับรองจากนายจาง

***หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางแรงงานต"างดาว ***
กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร หนังสือรับรองจากสํานักงานเกษตรหรือทะเบียนเกษตรกร (เลมเขียว)
หนังสือรับรองจากสํานักงานปศุสัตว / หนังสือรับรองจากสํานักงานประมง
กิจการร"านค"า ร"านอาหาร จําหนายอาหาร กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเกา ให"แสดงสําเนาใบทะเบียนพาณิชย
กิจการกอสร"าง ให"แสดงสําเนาสัญญารับเหมากอสร"าง สําเนาใบอนุญาตกอสร"างสําเนาเอกสารหลักฐานของคูสัญญา
ถ"าเป&นรับเหมาชวงให"นําสําเนาสัญญาต"นฉบับมาด"วย เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ"าน แผนที่สถานที่กอสร"าง
กิจการประมงทะเล สําเนาทะเบียนเรือ สําเนาทะเบียนอาชญาบัตร
กิจการตลาดสดแผงลอย สัญญาเชาแผงจากตลาด รูปถายราน หนังสือรับรองตนเอง
กิจการโรงงาน โรงสี สําเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการ (รง.4) ใบอนุญาตประกอบกิจการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
***เบอร&โทรติดต"อฝ)ายต"างดาว 0-3851-4843, 08-8202-1266 FAX. 0-3851-4843***

แบบ บต. ๒๕
FORM

เลขรับที…่ …………………….…
วันที่รับ……………………………
ชื่อผูรับ……………………………

WP. 25

คำขออนุญาตทำงาน
และตออายุใบอนุญาตทำงาน
ของคนตางดาวตามมาตรา ๕๙

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

รูปถาย
ขนาด ๓ x ๔ ซม.

Work Permit Application and Renewal Application Form
for a foreigner under Section 59

กระทรวงแรงงาน

Photograph 3 x 4 cm.

MINISTRY OF LABOUR

 คำขออนุญาตทำงาน
Work Permit Application

 คำขอตออายุใบอนุญาตทำงาน
Work Permit Renewal Application

1. ขอมูลคนตางดาว
Particulars of foreigner

1.1 ชื่อผูยื่นคำขอ
Name of applicant

นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..……………………………………………….………………….
Mr./Mrs./Miss

สัญชาติ…………………………………………………………..………………เกิดวันที่…………………..………………………………………อายุ………………ป
Nationality

Date of birth

Age

years old

1.2 ที่อยูใ นประเทศไทย เลขที…่ ………..……………. หมูที่/อาคาร................…………..………..…..…….….....ซอย…..…………….......…….…….…..…………
Address in Thailand No.

Village No./ Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

ถนน…………..…………..…....….....................ตำบล/แขวง……….…..……..….…………...…..…......อำเภอ/เขต…………..…………..…….......…..…........
Road

Sub-district

District

จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย......................................... โทรศัพท........................................................................
Province

Postal code

Telephone

โทรสาร................................................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................................................................
Fax

E-mail address

1.3 เอกสารแสดงการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
One of the following documents showing permission for temporary stay within the Kingdom

(1)  หนังสือเดินทาง
Passport

 เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
Document in lieu of passport

เลขที่..........................................................ออกใหโดย..................................................ประเทศ........................................................................
No.

Issued by

Country

ออกใหวันที่.....................................................................................ใชไดถึงวันที่...............................................................................................
Date of issue

Valid until

ตรวจลงตราประเภท............................................................เลขที่...............................................ออกใหที่........................................................
Type of visa

No.

Issued at

ออกใหวันที่.....................................................................................ใชไดถึงวันที่...............................................................................................
Date of issue

Valid until

2

เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวันที่................................................................................................................................................................
Date of arrival in the Kingdom

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ณ ที่ทำการตรวจคนเขาเมือง…………………………………..….……….……………………..........
Have been permitted by an immigration officer at the immigration checkpoint in

ใหอยูในราชอาณาจักร ถึงวันที่ ……………………………………………….………………………….……….…………………….……….………...……….……………….
Permitted to stay in the Kingdom until

(2) ใบสำคัญถิ่นที่อยู
Certificate of Residence

เลขที…่ …………….…………………………..………ออกใหท…ี่ ……………………….….…..… จังหวัด………………………………………………...……….…………..…
No.

Issued at

Province

ออกใหวนั ที.่ ..................................................................................ใชไดถึงวันที่.................................................................................................
Date of issue

Valid until

(3) ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว
Alien Registration Book

เลขที…่ …………….…………………………..………ออกใหท…ี่ ……………………….……..……จังหวัด……………………………………………..……….……………..…
No.

Issued at

Province

ออกใหวันที่...................................................................................ใชไดถึงวันที.่ ................................................................................................
Date of issue

Valid until

2. ขอมูลการทำงาน
Employment record: previous and/or current work permit (if any)

2.1 กรณีขออนุญาตทำงาน
In case of work permit application

 ไมเคยมีใบอนุญาตทำงาน
Have not been granted any work permit

 เคยมีใบอนุญาตทำงาน เลขที่…………………………….………………………………………
Have been granted a work permit No.

2.2 กรณีขอตออายุใบอนุญาตทำงาน
In case of work permit renewal application

ใบอนุญาตทำงานปจจุบัน เลขที่……………………...…..…………................ออกใหวันที่ ……………………..…………….……………………….………...........
Current work permit No.

Date of issue

ออกใหที่ (จังหวัด) ………….……………………………………….........…………. ใชไดถึงวันที่…………….…………………………………….................................
Issued in (Province)

Valid until

3. ขอมูลการขออนุญาต
Particulars of this application

3.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต….……………………........................................................................................................................................................
Type(s) of work applied

ลักษณะงาน .......................................................................................................................................................................................................
Nature of work

(กรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผปู ระกอบวิชาชีพตองไดรับการอนุญาตหรือการรับรอง)
(In case of work which the practitioner is legally required to hold a professional license or have passed professional certification)

เอกสารแสดงการอนุญาตหรือการรับรอง เลขที่............................................ ออกใหโดย .................................................................................
Professional license/ certificate No.

Issued by

ออกใหวันที่.................................................................................... ใชไดถึงวันที่.................................................................................................
Issued on

Valid until
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3.2 ชื่อนายจาง…………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………….………….……..……….…..
Name of employer

ที่อยู เลขที…่ …………….………….หมูท ี่/อาคาร…………………………………..……………… ซอย……………………………………….……….………….…….….…..
Address No.

Village No./ Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

ถนน…………………………………………. ตำบล/แขวง………….………………..….………………… อำเภอ/เขต………………..……………………….………………..
Road

Sub-district

District

จังหวัด……….……………….……………..รหัสไปรษณีย… ………….…โทรศัพท…………….………….………………โทรสาร……….…………..……………………..
Province

Postal code

Telephone

Fax

3.3 สถานที่ทำงานของคนตางดาว เลขที…่ …………….…หมูที่/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……….……………….………………รหัสไปรษณีย… ………….…โทรศัพท…………….………….……………………. โทรสาร……….…………………..……..
Province

Postal code

Telephone

Fax

3.4 ระยะเวลาการขออนุญาตทำงาน/ขอตออายุใบอนุญาตทำงาน……..................…...ป……….......…….....…..……เดือน………………..……..วัน
Duration of work permit/ work permit renewal applied

Year (s)

Month (s)

Day (s)

ตั้งแตวันที่................................................................................ จนถึงวันที่..........................................................................................................
from

to

4. เอกสารและหลักฐาน
Documents and proofs

พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดยนื่ เอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
With this application, I have submitted the following documents and proofs:

4.1  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
A copy of passport, or

 สำเนาเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือ

A copy of document in lieu of passport, or

 สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวและสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู

A copy of Alien Registration Book and a copy of Certificate of Residence

4.2  สำเนาหลักฐานการอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร

A copy of proof showing permission to enter the Kingdom

4.3  สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูยื่นคำขอที่ออกใหโดยสถานศึกษา (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) หรือ

A copy of document showing the applicant’s educational qualification(s) issued by the educational institution(s) awarding
the qualification(s) (only in the case of work permit application), or

 หนังสือรับรองของผูซ่ึงเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทำงานที่ผูยื่นคำขอ
เคยทำงานดวย (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) หรือ
A certificate from the previous employer stating the nature and duration of the work which the applicant used to have
while working for the employer (only in the case of work permit application), or

 หนังสือรับรองของผูซึ่งจะเปนนายจางแสดงวาผูยนื่ คำขอเปนผูม ีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต
(เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน)
A certificate from the soon-to-be employer showing how the applicant is suitably knowledgeable and adequately
experienced to perform the work for which the work permit is applied (only in the case of work permit application)

4.4  สำเนาเอกสารแสดงการอนุญาตหรือการรับรองใหประกอบวิชาชีพในกรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
ตองไดรับการอนุญาตหรือการรับรอง

A copy of professional license/ certificate in case of work which the practitioner is legally required to hold a professional license or
have passed professional certification

4.5  หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลทีไ่ มจางบุคคลสัญชาติไทยทำงาน

Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national
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4.6  ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองวาผูยื่นคำขอไมเปนบุคคลวิกลจริต
หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑

A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not
a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not
have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1

4.7  รูปถาย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๓ รูป (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน)
Three 3 x 4 cm. photographs (only in the case of work permit application)

4.8  ใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะกรณีการขอตออายุใบอนุญาตทำงาน)

Work permit(s), if any (only in the case of work permit renewal)

4.9 กรณีมีนายจาง

If the applicant has an employer

 กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา

If the employer is a natural person

(1)  สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหเพื่อใชยนื ยันตัวตนของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ

A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or

 สำเนาหนังสือเดินทางของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ
A copy of the soon-to-be employer’s passport, or

 สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูข องผูซงึ่ จะเปนนายจาง

A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence

(2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน
หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรับรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย (ถามี)

A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s
business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category
of the business (if any)

(3)  สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือ
A copy of Personal Income Tax Return Form, or

 สำเนาแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form

 กรณีนายจางเปนนิตบิ คุ คล

If the employer is a juristic person

(1)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซงึ่ จะเปนนายจางไดจดทะเบียน
หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรับรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย

A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s
business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category
of the business

(2)  สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (เฉพาะกรณีผูซ่งึ จะเปนนายจางเปนบริษัทจำกัด) หรือ

A copy of the list of shareholders (only if the soon-to-be employer is a company limited), or

 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือ
A copy of Corporate Income Tax Return Form, or

 สำเนาแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form

 กรณีนายจางมีภูมลิ ำเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร

If the employer has domicile or permanent residence outside the Kingdom

 สำเนาสัญญาจางเหมา หรือ

A copy of service(s) provision contract, or

 สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ

A copy of sale contract, or

 สำเนาเอกสารอื่นทีแ่ สดงวาผูย ื่นคำขอมีความจำเปนตองเขามาทำงานในราชอาณาจักร

A copy of any other document(s) showing the necessity of the applicant’s coming to work in the Kingdom.
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4.10 กรณีไมมีนายจาง
If the applicant does not have an employer

(1)  สำเนาเอกสารที่แสดงวาผูย ื่นคำขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต

A copy of document showing how the applicant is suitably knowledgeable and adequately experienced to perform
the work for which the work permit is applied.

(2)  สำเนาสัญญาจางเหมา หรือ
A copy of service(s) provision contract, or

 สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
A copy of sale contract, or

 สำเนาเอกสารอื่นทีแ่ สดงวาผูย ื่นคำขอมีความจำเปนตองเขามาทำงานในราชอาณาจักร
A copy of any other document(s) showing the necessity of the applicant’s coming to work in the Kingdom.

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

ลายมือชื่อ………………………………………………………..…..………. ผูยื่นคำขอ
Signature

Applicant

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

เฉพาะเจาหนาที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน :
 ครบถวน
 ไมครบถวน
ความเห็น
:
 เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไมอนุญาต
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
คำสั่งนายทะเบียน
 อนุญาต ...................................................................................................................
 อนุญาตโดยมีเงื่อนไข................................................................................................
 ไมอนุญาต เพราะ.....................................................................................................

บันทึกขอมูลการรับเงิน
ใบเสร็จเลมที่.............................................เลขที่................................................................
วันที่...................................................................................................................................

บันทึกขอมูลการอนุญาตทำงาน
ใบอนุญาตทำงานเลมที่............................................................................................................
เลขที่…………….…………….........................................................................................................
ออกใหเมือ่ …….………………………....................................................................……………….……
จังหวัด………………………….......................................................................................................
หมายเลขประจำตัวคนตางดาว .............................................................................................

เจาหนาที่
ลายมือชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตำแหนง............................................................
วันที่..................................................................
นายทะเบียน
ลายมือชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตำแหนง............................................................
วันที่..................................................................
เจาหนาที่ผูออกใบเสร็จ
ลายมือชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตำแหนง............................................................
วันที่..................................................................
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ลายมือชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตำแหนง............................................................
วันที่.................................................................

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

สัญญาจางแรงงาน

Employment Contract

สัญญาจางแรงงานนี้ทําขึ้นเมื่อ _________
ณ_____________ ระหวาง_____________________
ที่อยูปจจุบัน_________________________________
__________________________________________
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา“นายจาง”) ฝายหนึ่งกับ
__________________________________________
ที่อยู_______________________________________
__________________________________________
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ ลูกจาง”) อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี้

This agreement is made on______________
at____________between_______________________
Address_____________________________________
____________________________________________
(hereinafter referred to as the “Employer”) and
____________________________________________
Address_____________________________________
____________________________________________
(hereinafter referred to as the “Employee”). Both
parties agree on the followings:

1. ตําแหนงงานและอัตราคาจาง
นายจางตกลงจางลูกจางทํางานและลูกจาง
ตกลงรับจางทํางานใหนายจางในตําแหนง____________
กรรมกร / รับใช้ในบ้าน
อัตราคาจาง_______________ตอเดือน/วัน/ชั่วโมง โดย
ตกลงจะจายคาจางใหทุกวันที่___________ของเดือน

1. Job Assignment and Wages
The Employer hereby engages the
Employee and the Employee agrees to work for the
Employer in the capacity of___________________
LABOUR / MATE
at the rate of _________________per/hour/day/month.
The wage shall be paid on_____________day of the
month.

2. ระยะเวลาการจางและสถานที่ทํางาน
ระยะเวลาการจางมีกําหนด_________เดือน/ป
เริ่มตั้งแตวันที่ลูกจางเดินทางถึงประเทศไทย โดยมีสถานที่
ทํางาน ณ____________________________________
___________________________________________
การตอระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทํา
ไดโดยการตกลงของทั้งสองฝาย

2. Duration of Contract and Worksite
The duration of the contract is for______
month/ year (s) starting from the day of arrival of the
Employee in Thailand and the worksite is at__________
______________________________________________
The extension of this contract shall
be mutually agreed upon between the Employer and
the Employee

3. ชั่วโมงการทํางาน
8
ชั่วโมงการทํางานปกติไมเกิน _______
6 น
ชั่วโมง/วัน และใน 1 สัปดาหทํางาน_______วั

3. Working Hours
The working hours shall not exceed
8
6 days per week.
________
hours a day, ______

4. วันหยุด
4.1 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
1
ประจําสัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ__________วั
น
4.2 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
13
ตามประเพณีไทยโดยไดรับคาจางปละ____________วั
น

4. Holiday and Leave
4.1 The Employer shall arrange for the
1 day(s) off weekly with regular pay.
Employee _____
4.2 The Employer shall arrange for the
13
Employee ___________
days off per year on Thai
official holidays with regular pay.
4.3 Annual leave of __________ days
shall be allowed by the Employer for the Employee
when completed one year employment with regular
pay.

4.3 เมื่อลูกจางทํางานครบ 1 ป นายจาง
ตกลงจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจาง
เปนเวลา___________วัน
5. คาลวงเวลาและคาจางในวันหยุด
5.1 ถานายจางใหลูกจางทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติ นายจางตองจายคาลวงเวลาใหลูกจางใน
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อัตรา______________________________________

5. Overtime
5.1 If the Employee works more than the
usual hours on the regular working day, the Employee
shall be paid extra for overtime by the Employer at
THE LABOUR PROTECHTIO
the rate of_______________

5.2 ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
นายจางตองจายคาจางในวันหยุดใหลูกจางในอัตรา
___________ชั่วโมง/วัน

5.2 If the Employee works on holidays,
the Employee shall be paid extra for overtime by
the Employer at the rate of _________per hour/day

6. อาหาร
นายจางตกลงจัดอาหารใหลูกจางทุกวัน
ทํางาน วันละ 3 มื้อ โดยคาใชจา ยใหตกลงกันเองระหวาง
นายจางกับลูกจาง

6. Food
The Employer shall provide to the
Employee three meals a day of working day and the
food expenses depend on the agreement of the
Employer and the Employee.

7. ที่พัก
นายจางตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะใหแกลูกจาง โดยคาใชจายเรื่องที่พักใหตกลง
กันเอง ระหวางนายจางและลูกจาง

7. Accommodation
The Employer shall provide the
Employee safe and hygienic accommodation and
the accommodation expenses depend on the
agreement of the Employer and the Employee.

8. คารักษาพยาบาล
นายจางตกลงจัดใหมีหรือจายคารักษาพยาบาล
แกลูกจางตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งในกรณีประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางานและกรณีเจ็บปวยอื่น ตลอดจนจายคาจาง
ระหวางพักรักษาตัวและคาทดแทนตามกฎหมาย

8. Medical Treatment
In the event of the Employee’s illness or
accident caused by work during the period of the
contract, the Employer shall both provide all
necessary medical treatment free of charge to the
Employee, and in the meantime pay regular wage and
compensation on terms not less than those stipulated
by the law.
In the event of death of the Employee, all
expenses of managing the body will be under
responsibility of the Employer.

ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิต คาใชจายในการจัด
การศพใหนายจางเปนผูรับผิดชอบ
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9. คาเดินทาง
นายจางจะจายคาเดินทางของลูกจางถึงประเทศ
ไทย รวมทั้งจัดพาหนะรับสงลูกจางจนถึงที่พัก และจายคา
โดยสารกลับภูมิลําเนาของลูกจางในกรณีทํางานครบสัญญา
ยกเวนกรณีที่เปนความผิดของลูกจาง หรือบอกเลิกสัญญา

10. ขอบังคับ
10.1 ลูกจางตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามกฎ
ขอบังคับของบริษัทนายจาง
ซึ่งกําหนดขึ้นภายใตเงื่อนไข
กฎหมาย และใหความเคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10.2 ลูกจางตองทํางานใหกับนายจางเทานั้น
ไมไปทํางานใหกับบุคคลอื่น
10.3 ลูกจางตองไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะ
ชุมนุมประทวงหรือรวมตัวกระทําการในสิ่งผิดกฎหมาย

9. Travel and Transportation
The employer shall pay for the cost of
Employee’s traveling to Thailand as well as pay
the arrangement for transportation to his assigned
housing. The Employer shall also pay for the cost of
the return traveling of the Employee to his country after
he finish his working contract, except that the Employee is
at fault or terminates the contract.
10. Obligation
10.1 The Employee shall abide by the
rules and regulations of the Employer’s company
stipulated in conformity with the law,and shall respect
the Thai traditions and customs.
10.2 The Employee shall work only for
the Employee’s company.
10.3 The Employee shall not engage in any
unlawful activities such as protest or demonstration.

11. การบอกเลิกสัญญา
11.1 กรณีนายจางประสงคบอกเลิกสัญญา
นายจางตองบอกกลาวใหลูกจางทราบลวงหนา 1 เดือน หรือ
จายเงินคาจาง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือใหเปน
ไปตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจางตองจายคาเดิน
ทางกลับประเทศใหแกลูกจางดวย

11. Termination of the Contract
11.1 In case the Employer terminates
the contract, the Employer shall give one month
notice to the Employee, or pay one month wage in lieu of
giving notice, or otherwise act in conformity with the
Thai labour law. The Employer shall thereby pay for
the cost of the return travel of the Employee to his
country.

11.2 กรณีลูกจางประสงคบอกเลิกสัญญา
ลูกจางตองบอกกลาวใหนายจางทราบลวงหนา 1 เดือน และ
ตองจายคาเดินทางกลับประเทศดวยตนเอง

11.2 In case the Employee terminates the
contract, the Employee shall give a one month notice
to the Employer and shall pay for his own expenses.

12. อื่น ๆ
12.1 นายจางจะตองอพยพลูกจางไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัย เมื่อเกิดวิกฤตการณ เชน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การสูรบ หรือการสงคราม และถาสถานการณไมเอื้อ
อํานวยใหทํางานตอไป นายจางตองสงลูกจางกลับประเทศ
โดยนายจางเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด

12. Others
12.1 In the event of natural disaster,
riot, fighting or war the Employer shall evacuate the
Employee to the safe area, and if the situation is no
longer conducive for the continuity of work, the
Employer shall repatriate the Employee and shall
pay for all the expenses of the repatriation.
12.2 Other conditions not mentioned
in this contract shall be in accordance with the
stipulations of the law.

12.2 เงื่อนไขอื่นที่มิไดระบุในสัญญานี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย
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12.3 ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแหงสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด หรือปฏิบัตไิ มครบถวน
ตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ นายจางยินยอมรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกลูกจางทุกประการ

12.3 In case the Employer fails to
implement any of the conditions agreed in this
contract, in full or in part, the Employer shall be
responsible for all the losses incurred to the employee.

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ โดยจัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน
คูสัญญาทั้งสองฝายตางถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

Done in duplicate, one in both Thai and
English, each being equally authentic, each party
holding one copy.

คูสัญญาทั้งสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญา
นี้ จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน

In witness whereof, the undersigned, having
fully understood the contents of the contract stated
herein, have signed this agreement.

ลงชื่อ ___________________________นายจาง
(___________________________)

Signature_______________________Employer
(______________________ )

ลงชื่อ ___________________________ลูกจาง
(___________________________)

Signature_______________________Employee
(_______________________)

ลงชื่อ ___________________________พยาน
(___________________________)

Signature_______________________Witness
(_______________________)

ลงชื่อ ___________________________พยาน
(___________________________)

Signature_______________________Witness
(_______________________)
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Power of Attorney
jyAO

?tuff,oilaua1u'lq

a'ln?uuRnrurJ
oo UlYl

Writienat
O

.ri

yl'lyl

Date
q/d

?uvl
Mr./Mrs./Miss.
at presentworking

hereby authorizeand appoint Mr./Mrs./Miss.
o

9v

.

v

9

in the position of

6l

o

at the office of

oI

a1ttfiu{
Tel.

u

Soi/Lane

Located on
Yt

,

,ti

lvr:.....................

n\tAUtnSYl

Rd.

Sub-District

Province

to be lawfuland legalattorneyfor the purposeconcerningwith work permit,

{rnio

firirumsl'rrfiunr:rfiurrYunrrraoqcprnvrh'nu
o.:u'rruluranor:rl:snaunr:

.. 30U

g

District

sign any documents on behalf of myself includingchangingwords on the related documents.

uuurJa.:ufilrfi
?ooqrulnrrvru{trr{rl6qnauiu:urvhuJfi
onrrx"luroncr:el-.:n6imdru
What has been done by
.,

will remain in full force

A

!s

cl

Osa

4

,

and effect as it has been done by myself.

{tr r{rlfi n: vdrm.r4nil:vn''r?
Signed

Grantor

d-

n{ro............

$ilauCI1u'te

(
Signed

Grantee
.us.,

d

o

0..f:Uu0UA1U1a
...........e
IU

fi\:t0

(
Signed
a

fl{to...

Witness
ytu'lu

(
Signed

Witness

?rilTrrlrqnrn{rauriruroil:vc':d'ov.frrYrrlsunr:uoudrurorfluadr.:6u
aiounrydrld
loslildo,ildrdanrusrud
Remark In case grantorperfer to limit the authorizationgivingto the granteeit could be done by usingthe other
forms of power of attorney.

