รายละเอียดสถานที่ดาเนินการและเอกสารที่ใช้
กลุม่ ใบอนุญาตทางานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
ขัน้ ตอนที่ 1 นายจ้างยืน่ Name List เพื่อให้เจ้าหน้าทีร่ ับรอง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
บัญชีรายชือ่ ฯ (Name List) ตามแบบที่กาหนด แผ่นละ 1 สัญชาติ
สาเนาเอกสารของนายจ้าง(บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) จานวน 1 ชุด
สาเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทางาน) คนละ 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ กรณีนายจ้างไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง/สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
สาเนาใบเสร็จการจ่ายหลักประกันการนาเข้าคนงานมาทางานในประเทศ กรณีนายจ้างจ่ายครบ 100,000 บาทถ้วน
ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ณ สานักงานประกันสังคม
บัญชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากสานักงานจัดหางานจังหวัด
สาเนาเอกสารของนายจ้าง(บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) จานวน 1 ชุด
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1) 1 คนต่อ 1 ใบ
สาเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทางาน) คนละ 1 ชุด
หากมีการนาจ่ายประกันสังคมให้นาเอกสารมาแสดง
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนทีไ่ ด้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
บัญชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากสานักงานจัดหางานจังหวัด
สาเนาเอกสารของนายจ้าง(บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) จานวน 1 ชุด
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1) ที่รับรองจากประกันสังคม
สาเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทางาน) คนละ 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ กรณีนายจ้างไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง/สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
ขัน้ ตอนที่ 4 ขออนุญาตให้อยูต่ อ่ ในราชอาณาจักร ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
บัญชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากสานักงานจัดหางานจังหวัด
สาเนาเอกสารของนายจ้าง(บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) จานวน 1 ชุด
แบบคาขออนุญาตเพื่ออยูต่ อ่ ในราชอาราจักรเป็นการชัว่ คราว (ตม.7)
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1) ที่รับรองจากประกันสังคม
สาเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทางาน) คนละ 1 ชุด
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
หนังสือมอบอานาจ กรณีนายจ้างไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง/สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
แผนที่แสดงสถานที่ทางานของคนต่างด้าว
ขัน้ ตอนที่ 5 ยืน่ ขอรับใบอนุญาตทางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
บัญชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากสานักงานจัดหางานจังหวัด
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1) ที่รับรองจากประกันสังคม
สาเนาเอกสารของนายจ้าง(บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) จานวน 1 ชุด
สาเนาเอกสารแสดงการประกอบกิจการ
แบบแจ้งการเข้าทางานของนายจ้าง
หนังสือมอบอานาจ กรณีนายจ้างไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง/สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
คาขออนุญาตทางาน (ตท.2) /สัญญาจ้าง/ หนังสือรับรองการจ้าง
แบบแจ้งการเข้าทางานของลูกจ้าง
สาเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทางาน) คนละ 1 ชุด
หนังสือมอบอานาจแรงงานต่างด้าว
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง/ แผนที่สถานที่ทางาน
ขัน้ ตอนที่ 6 ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาฉะเชิงเทรา
บัญชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากสานักงานจัดหางานจังหวัด
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1) ที่รับรองจากประกันสังคม
เอกสารนายจ้าง
เอกสารของแรงงานต่างด้าว
หลักฐานการอนุญาตทางาน(ใบเสร็จรับเงิน+ใบรับคาขอ)
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตผิ ตู้ ดิ ตาม (ท.บ.2)
เอกสารของผูต้ ดิ ตาม
สาเนาใบรับรองแพทย์
หนังสือยินยันที่อยูแ่ รงงานต่างด้าว หรือผูต้ ดิ ตาม
สาเนาทะเบียนบ้านที่ให้คนงานพักอาศัย
หมายเหตุ : กรณีบคุ คลธรรมดา : ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องเป็นสามี /ภรรยา/บุตร/มารดา/พี่/น้อง เป็นต้น
และต้องแสดงหลักฐานสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ตามกฎหมาย
กรณีเป็นนิตบิ คุ คล : ผูร้ ับมอบอานาจ ต้องเป็นพนักงานของผูย้ นื่ และแสดงหลักฐานการส่งเงินสมทบประกันสังคม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
อัตรา (บาท)
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1. ค่าตรวจสุขภาพ
2. ค่าประกันสุขภาพ

กิจการเข้าประกันสังคม
เกิดสิทธิ์ประกันสังคม

ยังไม่เกิดสิทธิ์

กิจการอื่น ๆ ยกเว้น

กิจการ

เรียบร้อยแล้ว

ประกันสังคม

ประกันสังคม

ประมงทะเล

500 บาท

500 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-

3. ค่าธรรมเนียมคาขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวต่อไป

4. ค่าคาขออนุญาตทางาน
5. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน
6. ค่าหลักประกันในการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้าง

ในประเทศ (กรณีนายจ้างดาเนินการด้วยตนเอง)
7. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
และออกบัตรประจาตัวคนซึง่ ไม่มสี ัญชาติไทย
8. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือคนประจาเรือ

รวม

กิจการไม่เข้าประกันสังคม

500 บาท
(3 เดือน)

หมายเหตุ

3,200 บาท/2 ปี 3,200 บาท/2 ปี

1,900 บาท/ปี

1,900 บาท/ปี

1,900 บาท/ปี

1,900 บาท/ปี

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

1,800 บาท/2 ปี 1,800 บาท/2 ปี 1,800 บาท/2 ปี 1,800 บาท/2 ปี
1,000 บาท/คน

1,000 บาท/คน

1,000 บาท/คน

1,000 บาท/คน ไม่เกิน 100,000 บาท

80 บาท

80 บาท

80 บาท

80 บาท

-

-

-

100 บาท

5,380 บาท

5,880 บาท

9,080 บาท

9,180 บาท

แบบคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

สำหรับนายจ้าง

ชื่อนายจ้าง.................................................................................................................................เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิตบิ ุคคล...........................................................................................
ประเภทธุรกิจ......................................................................................................สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน..........................................................ห้องเลขที่............................ชั้นที.่ .........................
เลขที่...................................หมูท่ ี่.........................ซอย............................................................ถนน...................................................................แขวง/ตำบล....................................................................
เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.................................................E-mail……………………………….
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา จำนวน................................... .....คน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ตาม PP,CI,TD,TP)

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ตำแหน่งงานที่ทำ

ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือ
ผู้รับอนุญาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ........................................................................................
เลขทีบ่ ัตรประจำตัวผูจ้ ัดการหรือลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่มาดำเนินการ).................................
หลักฐานในการแนบ
๑. ใบอนุญาตทำงาน
๒. หนังสือเดินทางหรือ TD,CI,TP
๓. หน้าวีซ่าตรวจลงตรา

ลงชื่อ.......................................................................นายจ้าง
(..............................................................................)
วันที่...............................................................................

หมายเหตุ : 1. แบบบัญชีรายชื่อฯ แผ่นละสัญชาติ
2. ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (1) งานบ้าน (๒) กรรมกร (3) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล (4) ผู้ประสานงานด้านภาษา
3. กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ

แบบกรอกข้ อมูลทะเบียนประวัตขิ องแรงงานต่ างด้ าว 3 สัญชาติ
อนุญาตให้ ทางานถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 หรื อ 31 มี.ค. 2565

ท.บ.1

ลาดับที่....................... วันที่ ..............................................

1.ข้ อมูลทะเบียนประวัตขิ องคนซึ่งไม่ มสี ัญชาติไทย (กรมการปกครอง)
กลุ่มแรงงาน  ไม่มีเลขประจาตัว
 มีเลขประจาตัวแรงงาน

คานาหน้า  นาย/Mr.  นางสาว/Miss  นาง/Mrs.
เพศ  ชาย หญิง
ชื่อตัว..............................................ชื่อสกุล........................................... Name ................................Surname.....................................
สัญชาติ

 เมียนมา  ลาว  กัมพูชา

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)เกิด

สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ชื่อตัว–ชื่อสกุลบิดา ........................................................................ชื่อตัว–ชื่อสกุลมารดา .........................................................................
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางด้าน/อาเภอ ....................................................จังหวัด ................................................
เมื่อวันที่ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)
ผูต้ ิดตาม

 มี  ไม่มี

2. ข้ อมูลการเดินทาง (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
หลักฐานจากประเทศต้นทางเลขที่
/
 Passport (PP)

 Temporary Passport (TP)

 Certificate of Identity (CI)

 Travel Document (TD)

สถานที่ออกหนังสื อ……………………………………. ประเทศ………………………..……….
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)
วันหมดอายุ (ค.ศ.)
ตรวจลงตรา เลขที่ .............................................
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)
3.ข้ อมูลการอนุญาตทางาน (กรมการจัดหางาน)

วันหมดอายุ(ค.ศ.)

3.1 ทีต่ ้งั /ทีอ่ ยู่ ของนายจ้ าง (เลขรหัสประจาบ้าน 11 หลัก)
ชื่อ...........................................................................................

 นิติบุคคลเลขที่นิติบุคคล

ชื่อ-นามสกุล.....................................

 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน

*** รายการที่พักอาศัยของแรงงาน และ สถานที่ทางาน (ต้ องอยู่ในจังหวัดที่มาลงทะเบียน ยกเว้ นประมง 22 จังหวัด)***

3.2 ทีพ่ กั อาศัยของแรงงาน

 ที่เดียวกับที่ต้ งั /ที่อยูข่ องนายจ้าง
 ที่อื่น (เลขรหัสประจาบ้าน 11 หลักพร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้าน)

3.3 สถานทีท่ างาน

 ที่เดียวกับที่ต้ งั /ที่อยูข่ องนายจ้าง
 ที่อื่น มีทะเบียนบ้าน ระบุเลขรหัสประจาบ้าน 11 หลัก
 ที่อื่น ไม่มีทะเบียนบ้าน ให้ระบุชื่อสถานที่ ..................................................................................................

หมู่ที่............ตาบล................................อาเภอ........................................จังหวัด...........................................
3.4 อาชีพ  กรรมกร ระบุประเภทกิจการ.......................................................... รับใช้ในบ้าน

ช่างเครื่ องยนต์ในเรื อประมงทะเล ผูป้ ระสานงานด้านภาษา

*** เจ้ าหน้ าที่จัดหางาน กรอกรหัสประเภทกิจการ BT

4.ข้ อมูลสุ ขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข)
สิ ทธิการรักษา โรงพยาบาล……………………………………โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ ……………………………………
 ประกันสังคม

 ประกันสุ ขภาพ O 3 เดือน
O 2 ปี

ลงชื่ อ....................................นายจ้าง
(.........................................................................)

เบอร์โทรศัพท์

ตม.7
TM.7
คำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
เขียนที…่ ……..………………………………………
Written at
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. .......................
Date
Month
Year
เรียน ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
To Commissioner General of Royal Thai Police
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อสกุล.................................................................ชื่อตัว................................................................
I,
(Mr.,Mrs.,Miss) Family name
First name
ชื่อรอง.......................................................................อายุ...............ปี เกิดวันที.่ .................เดือน.................................พ.ศ. ................
Middle name
Age Years Date of birth Month
Year
สถานที่เกิด...............................................................................................................................สัญชาติ.....................................................
Place of birth
Nationality
ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เลขที่...................................................................ลงวันที่..................................
Passport or travel document
No.
Date of issue
เดือน.........................................พ.ศ. .................ออกให้ที่.........................................................มีอายุใช้ได้ถึงวันที่..................................
Month
Year
Issued at
Valid until Date
เดือน.........................................พ.ศ. .................ประเภทของวีซ่า.............................................................................................................
Month
Year
Type of Visa
ได้โดยสารโดยพาหนะ....................................................................จาก....................................................................................................
Arrived by (type of transportation)
From
เข้ามาทางด่าน.................................................................................วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. .......................
Port of arrival
Date
Month
Year
บัตรขาเข้า/ขาออก
ตม.๖ ลาดับที.่ ....................................................................
Arrival/Departure Card
TM.6 No.
ข้าพเจ้าขอยื่นคาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก มีกาหนด......................................................วัน
I hereby apply for extension period of temporary stay in the Kingdom for……………days.
เหตุผลที่ขออยู่ต่อ......................................................................................................................................................................................
Reasons of extension.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely,
ลายมือชื่อหรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา.................................................................ผู้ขอ
Signature or right thumb print
Applicant
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สถานที่พักในประเทศไทย........................................................................................................................................................................
Address in Thailand
คาขออนุญาตฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................................................................................................เป็นผู้เขียน
This application is written by
อยู่บ้านเลขที.่ .............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง........................................................................
Address No.
Road
Tambol/Khwaeng (Subdistrict)
อาเภอ/เขต....................................................................................จังหวัด................................................................................................
Amphoe/Khet (District)
Changwat (Province)

ลายมือชื่อ.........................................................................ผู้เขียน
Signature
Writer
รูปถ่าย
ขนาด 4 x 6 ซม.
Photograph
4 x 6 cm.

คำเตือน
NOTICE
1. ผู้ขอจะต้องยื่นคาขออนุญาตด้วยตนเอง
APPLICANT MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON
เว้นแต่ ผู้ป่วยหรือผู้พิการทีไ่ ม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได้
WITH THE EXCEPTIONS OF HANDICAPPED PATIENTS OR PERSONS WITH DISABILITIES
2. จะได้รับการอนุญาตหรือไม่กต็ าม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณี
WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT,
APPLICATION FEE IS NON REFUNDABLE UNDER ALL CIRCUMSTANCES

+

ท.บ.2

แบบกรอกข้ อมูลทะเบียนประวัติผ้ ตู ิดตาม อายุต่ากว่ า 18 ปี
เฉพาะผู้ติดตามแรงงาน
ลำดับที่..........................วันที่ ...........................................
1.ข้ อมูลทะเบียนประวัตคิ นซึ่งไม่ มสี ัญชาติไทย (กรมการปกครอง)
เลขประจาตัวผู้ตดิ ตาม
คำนำหน้ำ  เด็กชำย/Master

 เด็กหญิง/Miss  นำย/Mr.  นำงสำว/Miss  นำง/Mrs.

เพศ

 ชำย  หญิง

ชื่อตัว..............................................ชื่อสกุล........................................... Name ................................Surname.....................................
สัญชำติ

 เมียนมำ  ลำว  กัมพูชำ

สถำนภำพ

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด

 โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย

ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชื่อตัว–ชื่อสกุลบิดำ .................................................... เลขประจำตัวบิดำ
ชื่อตัว–ชื่อสกุลมำรดำ ................................................ เลขประจำตัวมำรดำ
ติดตำมผูป้ กครอง

 บิดา  มารดา

บ้ำนผูป้ กครอง(ที่ติดตำม)
(เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก)

2. ข้ อมูลหนังสื อเดินทาง (สานักงานตารวจแห่ งชาติ)
/

ข้อมูลตำมหลักฐำนจำกประเทศต้นทำงเลขที่
 Passport (PP)

 Temporary Passport (TP)

 Certificate of Identity (CI)  Travel Document (TD)

สถำนที่ออกหนังสื อ……………………………………. ประเทศ………………………..……….
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)
ตรวจลงตรำ เลขที่ …………………………………….
วัน/เดือน/ปี ที่ออก (ค.ศ.)

วันหมดอำยุ (ค.ศ.)
วันหมดอำยุ (ค.ศ.)

3. ข้ อมูลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข)
สิ ทธิกำรรักษำ โรงพยำบำล................................................................ โรงพยำบำลที่ตรวจสุขภำพ......................................................
ประกันสุขภำพ 2 ปี

ลงชื่ อ..................................................นำยจ้ำง
(...........................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่

แบบ ตท. ๒
Form WP. 2

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

FOR OFFICIAL USE ONLY

เลขรับที…่ …………………..……..……………….………....……..
คําขอเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าวซึง่ ได้รับอนุญาต วันที่รับ.................................……..…………......................
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ชื่อผู้รับ……………………………..……..……….….………....…...
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่าง ใบอนุญาตเลขที่…………..……..……………..…….….
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ออกให้เมื่อ……………………..……..……………………..…….
APPLICATION CONCERNING WORK PERMIT OF AN ALIEN
จังหวัด…………………………..……..…….…….……….…….......
WHO IS PERMITTED TO ENTER INTO THE KINGDOM UNDER
หมายเลขประจําตัวคนต่างด้าว
THE LAW ON IMMIGRATION ACCORDING TO THE MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN THE EMPLOYMENT OF
WORKERS BETWEEN GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
AND OTHER NATIONAL GOVERNMENTS

……………………………………………..….……………….………...…….

คําขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๙ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๑ (๑))
APPLICATION FOR A WORK PERMIT UNDER SECTION 9 (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.1 (1) )

คําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๑ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๑ (๒))
APPLICATION FOR A WORK PERMIT ON BEHALF OF AN ALIEN UNDER SECTION 11
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.1 (2))

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)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๒๕ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 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 กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๔)

APPLICATION FOR CHANGE OR ADDING 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 ชื่อคนต่างด้าว

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………..…………….………………………....…………..……………….……………………....
Name of alien
Mr./Mrs./Miss
สัญชาติ………………..………………………………………………………………………………………….เกิดวันที่…………………………………………………………..…….อายุ…..….....ปี
Nationality
Date of birth
Age
Years
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1.2 ที่อยู่ในต่างประเทศ………………….………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………………………………..……………………………..………
Address in abroad

ประเทศ…………………………………………………………….……………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………………..……………..…………………………………….…….....
Postcode

Country

1.3 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที…่ ……………………………....…..หมู่ที่/อาคาร……….…………………………………….….……..ซอย………......................................................
Address in Thailand No.

Moo/Building

Soi

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

Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด………………………………….…...รหัสไปรษณีย…์ .………....…………….....โทรศัพท์…………………….….……....……….โทรสาร………………………………………………
1.4

1.5

Changwat

หนังสือเดินทาง

Postcode

Telephone

Facsimile

เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง……………….……………………………………….……………………….……………………………………………

Passport
Document in lieu of passport
เลขที…่ ……………………………………….…..ออกให้ท…ี่ …………….…….……………………….….……….……..…ประเทศ…….…………….………….……………………………….…
No.
Issued at
Country
ออกให้วันที่……………………….……….………………………………………….….……..ใช้ได้ถึงวันที…่ ………….………………………..………….………….………………………………
Date of issue
Valid until
ตรวจลงตราประเภท……………..………………………….…เลขที…่ ………………….………………………..………ออกให้ท…ี่ ………………….…………………………......……………..
Type of visa
No.
Issued at
ออกให้วันที่……………………………………………….………………………………………..ใช้ได้ถึงวันที…่ …………………….……………….……….…………………………………………….....
Date of issue
Valid until
เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวันที…่ ………………………...…………………………………………….………………………………………………………..…….…………………...……
Date of arrival at the Kingdom
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทําการตรวจคนเข้าเมือง………………………………………………………………….....……...
Having received a permission from an immigration officer at the immigration checkpoint
ให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที.่ ...................................................................................................................................................................................................................
To be able to stay in the Kingdom until

2. ข้อมูลการทํางาน
Work Information

2.1

ไม่เคยมีใบอนุญาตทํางาน
No work permit

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

Had been granted a work permit No.
Issued at (Changwat)
ใบอนุญาตทํางานปัจจุบัน เลขที…่ …………………...……………………………..... ออกให้วันที่………………………………………………….………………………….…..….
Present work permit No.
Date of issue
ออกให้ที่ (จังหวัด)……………………..………..………………………………………………….ใช้ได้ถึงวันที…่ ………………………..................................................................
Issued at (Changwat)
Valid until

2.2

3. ข้อมูลการขออนุญาต

Application Information

3.1 (1)
(2)

ขอรับใบอนุญาตทํางาน
Apply for a work permit

ขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าว

Apply for a work permit on behalf of an alien

ประเภทงานที่ขออนุญาต….…………………………......................................................................................................................................…………………………………………………………………
Category of work being applied
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ลักษณะงาน
Nature of work in detail
………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………………………………………….……………………….………………………...…………………….………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………………………………………….……………………….………………………...…………………….………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………………………………………….……………………….………………………...…………………….………………….

ตําแหน่งหน้าที่ / อาชีพ / วิชาชีพ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Title / Occupation / Profession
ชื่อนายจ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………….
Name of employer
ที่อยู่ เลขที…่ …………….………………………….หมู่ที่/อาคาร……………………………………………………….ซอย………………………………………………………………….
Address No.
Moo/Building
Soi
ถนน…………………………………………………….….ตําบล/แขวง………….……………….……………….……..…อําเภอ/เขต………………………………………………………….
Thanon
Tambon/Khwaeng
Amphoe/Khet

จังหวัด……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย…์ ………….…….…………………โทรศัพท์……………….………….……………………โทรสาร……….…………………………………………
Changwat

Postcode

Telephone

Facsimil

สถานที่ทํางานของคนต่างด้าว เลขที…่ ..…………………….…….....…หมู่ท/ี่ อาคาร………….……………………….………....……ซอย………………………………..…….….…….….……...
Place of work

No.

Moo/Building

Soi

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

Tambon/Khwaeng

Changwat

Postcode

Amphoe/Khet

จังหวัด………………...............................................รหัสไปรษณีย…์ …..………………….….………โทรศัพท์…….………..……………..………………โทรสาร…………………….…………..…………
Telephone

(ระบุสถานที่ทาํ งาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง)

Facsimile

(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)

ตั้งแต่วันที่………………………………………………………………………….…………………..…….……จนถึงวันที…่ ……………………..………………………………………………………………………………….…………
3.3

from

ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน

to

Apply for a substitute of a work permit

กรณีเสียหาย

เสียหาย เมื่อวันที…่ …………………………………………..…………………………………………………………………………….………………….…….…………….…

Damage

Date of the damage

กรณีสูญหาย

สูญหาย เมื่อวันที…่ …………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………….….……….…

Lost

Date of the lost incurred

แจ้งความเลขที่…………….…………………..……………………………………….………….……..……วันที่……………………..…...…………..…….………..………………..………………………….………………………...
Police daily record No.

Date of issue

ณ สถานีตํารวจ……………………….……………………………………………………………………………………………………..…………
Issuing 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
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(1) ประเภทงานใหม่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………
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

(1) ชื่อนายจ้างใหม่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...
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……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย…์ ………….…….………………โทรศัพท์……………….………….…………………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

เปลี่ยนท้องที่ทาํ งาน / สถานทีท่ ํางาน
To change locality of work / place of work

เพิ่มท้องที่ทํางาน / สถานที่ทาํ งาน

To add locality of work / place of work

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

(1) ท้องที่ทํางานใหม่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………
New locality of work

(2) สถานทีท่ ํางานใหม่

New place of work

เลขที…่ …………………………………………….……...….หมู่ที่/อาคาร…………...……………………………………………………….………..ซอย…………………………………………………………...............
Place of work No.

Moo/Building

Soi

5
ถนน………………...................................................…ตําบล/แขวง…………………………………………………….…......…อําเภอ/เขต………………….………………………….…….……………...
Thanon

Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด………….………………………………….…….…รหัสไปรษณีย…์ .…...…………………….…โทรศัพท์…….….………..……………………….โทรสาร………..……………….………….…....
Changwat

Postcode

(ระบุสถานที่ทาํ งาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง)

Telephone

Facsimile

(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 add of conditions

เปลี่ยนเงื่อนไข

To change conditions of work

เพิ่มเงื่อนไข

To add conditions of work

(1) เงื่อนไขใหม่

New conditions of work
..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................……………………………………………………………
..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………….................................
.....................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………...…….……………....

(2) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข

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

4. เอกสารและหลักฐาน

Documents and Evidences

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

4.1 กรณียื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางาน คําขอต่ออายุใบอนุญาต และคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
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)

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
Copy of passport, or

สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
Copy of document in lieu of passport.

(2)

สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
Copy of evidence of permission to enter into the Kingdom.
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(3)
(4)

หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว

Work recommendation of a prospective employer describing reasons for not employing a person of Thai nationality to work,
together with supporting evidences.

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

In case the employer is a Natural Person

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

สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
Copy of Passport of a prospective employer, or

สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง

Copy of Certificate of permanent residence of prospective employer.

กรณีนายจ้างเป็นนิตบิ ุคคล

In case the employer is a Juristic Person

สําเนาเอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดําเนินงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย 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.

(5)

ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ทีร่ ับรองว่าผู้ยื่นคําขอไม่เป็น
บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
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.

(6)

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

(7)

แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งของสถานที่ทํางาน
Map showing the location of place of work

(8)

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

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

(1)

ใบอนุญาตที่เสียหาย หรือ
Damaged Work Permit, or

หลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตํารวจ
Police daily record

(2)

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

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

ลายมือชื่อ………………………………………………………………………..………….……….……ผู้ยื่นคําขอ
Signature

Applicant

วันที่……………………………………………………………………………………………..…………..……
Date
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เฉพาะเจ้าหน้าที่
การพิจารณาคําขอ
๑. การตรวจเอกสารหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน

FOR OFFICIAL USE ONLY

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

๒. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นควรอนุญาต
เห็นควรไม่อนุญาต เหตุผล

ลายมือชื่อ………..……………………………………………………………………………..………..….....
(………..…………………………………..………………………………………………………...)
ตําแหน่ง………..………………………………………..………………………………………………….........
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร
วันที…่ ……..……………………………………...……………………………………………………..…..............

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

ลายมือชื่อ………..………………………………………………………………..………..…....…….….....
(………..…………………………………………………………………..………..…....…...…...)
ตําแหน่ง………..…………………………………….……….…..…………………………..………..….........
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที…่ ……..…………………………………………………………………………..………..….....……….…..…

๓. คําสั่งนายทะเบียน
อนุญาต
ไม่อนุญาต เหตุผล……………………………………..……………………..……………………………………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..………..…
……………………………………..……………………..……………………………………………..…….……………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..………………....…..…
……………………………………..……………………..………………………………………………..………………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..…………………....….…

ลายมือชื่อ………..……………………………………………..………..…....…….…………..….….....
(………..………………………………………….……..………..…....…….………….….……)
ตําแหน่ง ………..………………………………………….…………………………………………….......
นายทะเบียน
วันที่………..………………………………………………..................................................................
บันทึกข้อมูล ใบเสร็จเล่มที…่ ..………………………..………..…....…….…....….…เลขที…่ ..…………..………..…....…….………………………………...………….…………
ลายมือชื่อ………..……………………………………………………………………………..………….....
(………..……………………………………..…………………………………………….………)
ตําแหน่ง………..……………………………………………………………………………………………......
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันที่………..……………………………………………………………………………..………………...…..…….
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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____________
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___________________
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
ชั่วโมงการทํางานปกติไมเกิน _______
ชั่วโมง/วัน และใน 1 สัปดาหทํางาน_______วัน

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

4. วันหยุด
4.1 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ประจําสัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ__________วัน
4.2 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ตามประเพณีไทยโดยไดรับคาจางปละ____________วัน

4. Holiday and Leave
4.1 The Employer shall arrange for the
Employee _____ day(s) off weekly with regular pay.
4.2 The Employer shall arrange for the
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. 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 rate of_______________
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

5. คาลวงเวลาและคาจางในวันหยุด
5.1 ถานายจางใหลูกจางทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติ นายจางตองจายคาลวงเวลาใหลูกจางใน
อัตรา______________________________________
5.2 ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
นายจางตองจายคาจางในวันหยุดใหลูกจางในอัตรา
___________ชั่วโมง/วัน
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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will remain in full force
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and effect as it has been done by myself.
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Signed

Grantor
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Grantee
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Signed
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Witness
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Signed

Witness
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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.

หนังสื อยืนยันทีอ่ ยู่แรงงานต่ างด้ าว หรือผู้ติดตาม

ข้าพเจ้า ชื่อ..................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่...............ถนน........................................
ตรอก............................................ซอย......................................................หมู่ที่............................................
ตาบล..............................................อาเภอ............................................จังหวัด..............................................
ยินยอมให้แรงงานต่างด้าว/ผูต้ ิดตาม จานวน......................คน ตามรายชื่ อดังต่อไปนี้
1.....................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................
พักอาศัยอยูใ่ นบ้านเลขที่...................ถนน.............................................ตรอก...............................................
ซอย......................................................หมู่ที่............................................ตาบล..............................................
อาเภอ............................................จังหวัด.............................................. จริ ง

ลงชื่อ........................................................ เจ้าบ้าน.
(........................................................)

หมายเหตุ : กรณี เช่าบ้านต้องมีสัญญาเช่าบ้านและเอกสารเจ้าบ้านแนบมาด้าย

