
ขัน้ตอนที ่1  นายจา้งยืน่ Name List เพ่ือใหเ้จา้หน้าทีร่ับรอง ณ ส านักงานจดัหางานจงัหวัดฉะเชงิเทรา
บญัชีรายชือ่ ฯ (Name List) ตามแบบที่ก าหนด แผ่นละ 1 สัญชาติ
ส าเนาเอกสารของนายจ้าง(บตัรประจ าตัวประชาชน ทะเบยีนบา้น หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล ) จ านวน 1 ชุด
ส าเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนงัสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง/ใบอนญุาตท างาน) คนละ 1 ชุด
หนงัสือมอบอ านาจ กรณีนายจ้างไมม่าด าเนนิการด้วยตนเอง/ส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
ส าเนาใบเสร็จการจ่ายหลักประกนัการน าเข้าคนงานมาท างานในประเทศ กรณีนายจ้างจ่ายครบ 100,000 บาทถ้วน

ขัน้ตอนที ่2  ตรวจสอบสทิธิประกันสงัคม ณ ส านักงานประกันสงัคม 
บญัชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากส านกังานจัดหางานจังหวัด
ส าเนาเอกสารของนายจ้าง(บตัรประจ าตัวประชาชน ทะเบยีนบา้น หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล ) จ านวน 1 ชุด
แบบกรอกข้อมลูทะเบยีนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1)  1 คนต่อ 1 ใบ
ส าเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนงัสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง/ใบอนญุาตท างาน) คนละ 1 ชุด
หากมกีารน าจ่ายประกนัสังคมใหน้ าเอกสารมาแสดง

ขัน้ตอนที ่3  ตรวจสขุภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนทีไ่ดร้ับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสขุ
บญัชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากส านกังานจัดหางานจังหวัด
ส าเนาเอกสารของนายจ้าง(บตัรประจ าตัวประชาชน ทะเบยีนบา้น หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล ) จ านวน 1 ชุด
แบบกรอกข้อมลูทะเบยีนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1)  ที่รับรองจากประกนัสังคม
ส าเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนงัสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง/ใบอนญุาตท างาน) คนละ 1 ชุด
หนงัสือมอบอ านาจ กรณีนายจ้างไมม่าด าเนนิการด้วยตนเอง/ส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

ขัน้ตอนที ่4 ขออนุญาตใหอ้ยูต่อ่ในราชอาณาจกัร ณ ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวัดฉะเชงิเทรา
บญัชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากส านกังานจัดหางานจังหวัด
ส าเนาเอกสารของนายจ้าง(บตัรประจ าตัวประชาชน ทะเบยีนบา้น หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล ) จ านวน 1 ชุด
แบบค าขออนญุาตเพื่ออยูต่่อในราชอาราจักรเปน็การชัว่คราว (ตม.7)
แบบกรอกข้อมลูทะเบยีนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1)  ที่รับรองจากประกนัสังคม
ส าเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนงัสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง/ใบอนญุาตท างาน) คนละ 1 ชุด
ใบรับรองแพทย์ฉบบัจริง 
หนงัสือมอบอ านาจ กรณีนายจ้างไมม่าด าเนนิการด้วยตนเอง/ส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
แผนที่แสดงสถานที่ท างานของคนต่างด้าว

ขัน้ตอนที ่5 ยืน่ขอรับใบอนุญาตท างาน ณ ส านักงานจดัหางานจงัหวัดฉะเชงิเทรา
บญัชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากส านกังานจัดหางานจังหวัด
แบบกรอกข้อมลูทะเบยีนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1)  ที่รับรองจากประกนัสังคม
ส าเนาเอกสารของนายจ้าง(บตัรประจ าตัวประชาชน ทะเบยีนบา้น หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล ) จ านวน 1 ชุด
ส าเนาเอกสารแสดงการประกอบกจิการ
แบบแจ้งการเข้าท างานของนายจ้าง
หนงัสือมอบอ านาจ กรณีนายจ้างไมม่าด าเนนิการด้วยตนเอง/ส าเนาบตัรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
ค าขออนญุาตท างาน (ตท.2) /สัญญาจ้าง/ หนงัสือรับรองการจ้าง
แบบแจ้งการเข้าท างานของลูกจ้าง
ส าเนาเอกสารของแรงงานต่างด้าว (หนงัสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง/ใบอนญุาตท างาน) คนละ 1 ชุด
หนงัสือมอบอ านาจแรงงานต่างด้าว
ใบรับรองแพทย์ฉบบัจริง/ แผนที่สถานที่ท างาน

ขัน้ตอนที ่6 ปรับปรุงทะเบยีนประวัต ิณ ศูนยบ์ริหารการทะเบยีนภาค 2 สาขาฉะเชงิเทรา
บญัชีรายชือ่ ฯ (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากส านกังานจัดหางานจังหวัด
แบบกรอกข้อมลูทะเบยีนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ฯ (ท.บ.1)  ที่รับรองจากประกนัสังคม
เอกสารนายจ้าง      เอกสารของแรงงานต่างด้าว หลักฐานการอนญุาตท างาน(ใบเสร็จรับเงิน+ใบรับค าขอ)
แบบกรอกข้อมลูทะเบยีนประวัติผู้ติดตาม (ท.บ.2) เอกสารของผู้ติดตาม ส าเนาใบรับรองแพทย์
หนงัสือยินยันที่อยูแ่รงงานต่างด้าว หรือผู้ติดตาม ส าเนาทะเบยีนบา้นที่ใหค้นงานพักอาศัย

กรณบีคุคลธรรมดา : ผู้รับมอบอ านาจ ต้องเปน็สามี/ภรรยา/บตุร/มารดา/พี่/นอ้ง เปน็ต้น
                และต้องแสดงหลักฐานส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นที่แสดงว่ามคีวามสัมพันธ์กนัตามกฎหมาย

กรณเีปน็นิตบิคุคล : ผู้รับมอบอ านาจ ต้องเปน็พนกังานของผู้ยืน่และแสดงหลักฐานการส่งเงินสมทบประกนัสังคม

รายละเอียดสถานที่ด าเนินการและเอกสารที่ใช้

หมายเหต ุ:

กลุม่ใบอนุญาตท างานหมดอาย ุ30 กันยายน 2562 1 พฤศจกิายน 2562 และก่อนวันที ่31 มนีาคม 2563



เกิดสิทธิ์ประกันสังคม ยังไม่เกิดสิทธิ์ กิจการอ่ืน ๆ ยกเว้น กิจการ

เรียบร้อยแล้ว ประกันสังคม ประกันสังคม ประมงทะเล

1. ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท 500 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

2. ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท

(3 เดอืน)

3. ค่าธรรมเนียมค าขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตอ่ไป 1,900 บาท/ปี 1,900 บาท/ปี 1,900 บาท/ปี 1,900 บาท/ปี

4. ค่าค าขออนุญาตท างาน 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน 1,800 บาท/2 ปี 1,800 บาท/2 ปี 1,800 บาท/2 ปี 1,800 บาท/2 ปี

6. ค่าหลกัประกันในการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจา้ง

   ในประเทศ (กรณีนายจ้างด าเนินการดว้ยตนเอง)

7. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ

    และออกบัตรประจ าตวัคนซ่ึงไมม่สีัญชาตไิทย

8. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือคนประจ าเรือ - - - 100 บาท

รวม 5,380 บาท 5,880 บาท 9,080 บาท 9,180 บาท

3,200 บาท/2 ปี 3,200 บาท/2 ปี-

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามแนวทางการบริหารจัดการการท างานของแรงงานตา่งดา้ว ป ี2562 - 2563

ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่าย

อัตรา (บาท)

กิจการเขา้ประกันสังคม กิจการไมเ่ขา้ประกันสังคม
หมายเหตุ

1,000 บาท/คน 1,000 บาท/คน 1,000 บาท/คน 1,000 บาท/คน ไมเ่กิน 100,000 บาท

80 บาท 80 บาท 80 บาท 80 บาท



                                                        แบบคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว                                                              

ช่ือนายจ้าง.................................................................................................................................เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล........................................................................................... 
ประเภทธุรกจิ......................................................................................................สถานที่ตั้ง ช่ืออาคาร/หมู่บ้าน..........................................................ห้องเลขที่............................ช้ันที.่......................... 
เลขที่...................................หมูท่ี่.........................ซอย............................................................ถนน...................................................................แขวง/ตำบล....................................................................
เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด.......................................................................รหสัไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.................................................E-mail………………………………. 
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ      กัมพูชา       ลาว       เมียนมา    จำนวน................................... .....คน ตามรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ตาม PP,CI,TD,TP) 
เลขที่หนังสือเดินทาง วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ตำแหน่งงานที่ทำ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรอื  
         ผู้รับอนญุาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ........................................................................................ 
เลขทีบ่ัตรประจำตัวผูจ้ัดการหรอืลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่มาดำเนนิการ)................................. 

                                                                              ลงช่ือ.......................................................................นายจ้าง    
                     (..............................................................................)                                                                                                                         

      วันที่...............................................................................                                                                
หมายเหต ุ:  1. แบบบญัชีรายชื่อฯ แผ่นละสัญชาต ิ                                                                                                          
 2. ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (1) งานบา้น  (๒) กรรมกร  (3) ชา่งเคร่ืองยนต์ในเรือประมงทะเล  (4) ผู้ประสานงานด้านภาษา 
 3. กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ 

หลักฐานในการแนบ 
๑. ใบอนุญาตทำงาน 
๒. หนังสือเดินทางหรือ TD,CI,TP 
๓. หน้าวีซ่าตรวจลงตรา 

สำหรับนายจ้าง 
 



 
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวตัขิองแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ
อนุญาตให้ท างานถึงวนัที ่30 ก.ย. 2564 หรือ 31 ม.ีค. 2565 

 
 

1. ข้อมูลทะเบียนประวตัขิองคนซ่ึงไม่มสัีญชาตไิทย (กรมการปกครอง) 
กลุ่มแรงงาน  ไม่มีเลขประจ าตวั 

  มีเลขประจ าตวัแรงงาน   
ค าน าหนา้   นาย/Mr.   นางสาว/Miss   นาง/Mrs.               เพศ  ชาย หญิง 
ช่ือตวั..............................................ช่ือสกลุ...........................................     Name ................................Surname.....................................   

 สญัชาติ   เมียนมา    ลาว   กมัพชูา วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.)เกิด  

สถานภาพ  โสด     สมรส      หยา่    หมา้ย  
ช่ือตวั–ช่ือสกลุบิดา ........................................................................ช่ือตวั–ช่ือสกลุมารดา ......................................................................... 
เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางดา้น/อ าเภอ ....................................................จงัหวดั ................................................ 

                                         เม่ือวนัท่ี วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.)  

      ผูติ้ดตาม    มี    ไม่มี    
 
 

2. ข้อมูลการเดนิทาง (ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง) 
 
/ 

  

                   สถานท่ีออกหนงัสือ……………………………………. ประเทศ………………………..………. 
 
 

ตรวจลงตรา เลขท่ี  .............................................  

                  วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)        วนัหมดอาย(ุค.ศ.)    
3.ข้อมูลการอนุญาตท างาน (กรมการจดัหางาน)  

    3.1 ทีต่ั้ง/ทีอ่ยู่ ของนายจ้าง (เลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกั)   
              นิติบุคคลเลขท่ีนิติบุคคล ช่ือ........................................................................................... 

              บุคคลธรรมดา  เลขประจ าตวัประชาชน  ช่ือ-นามสกลุ.....................................       
     *** รายการท่ีพักอาศัยของแรงงาน และ สถานท่ีท างาน (ต้องอยู่ในจังหวัดท่ีมาลงทะเบียน ยกเว้นประมง 22 จังหวัด)*** 
     3.2 ทีพ่กัอาศัยของแรงงาน    ท่ีเดียวกบัท่ีตั้ง/ท่ีอยูข่องนายจา้ง 
 
     3.3 สถานทีท่ างาน 

   
   

              หมู่ท่ี............ต  าบล................................อ าเภอ........................................จงัหวดั........................................... 
      3.4  อาชีพ   กรรมกร ระบุประเภทกิจการ.......................................................... รับใชใ้นบา้น   ช่างเคร่ืองยนตใ์นเรือประมงทะเล   ผูป้ระสานงานดา้นภาษา 

  
4.ข้อมูลสุขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข) 

สิทธิการรักษา โรงพยาบาล……………………………………โรงพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพ ……………………………………  

 ประกนัสังคม             ประกนัสุขภาพ    O  3 เดือน 
                                                                          O  2 ปี 

ท.บ.1 

 

ลงช่ือ....................................นายจา้ง 
(.........................................................................) 

เบอร์โทรศพัท ์  

 
 ท่ีอ่ืน มีทะเบียนบา้น ระบุเลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกั

 ท่ีอ่ืน (เลขรหสัประจ าบา้น 11 หลกัพร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น)

*** เจ้าหน้าที่จัดหางาน กรอกรหัสประเภทกจิการ BT        

ล าดบัท่ี.......................  วนัท่ี .............................................. 

 

 ท่ีเดียวกบัท่ีตั้ง/ท่ีอยูข่องนายจา้ง 
 
 ท่ีอ่ืน ไม่มีทะเบียนบา้น ใหร้ะบุช่ือสถานท่ี  .................................................................................................. 

 Passport  (PP)       Temporary Passport (TP)        Certificate  of Identity (CI)       Travel Document (TD) 
 

หลกัฐานจากประเทศตน้ทางเลขท่ี  

      วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)       วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.)  



ตม.7 
TM.7 

ค ำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป 
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM 

 

                                                                                                                                       เขียนที…่……..……………………………………… 
                                                                                                                                            Written at 
 

                                                                                                   วันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ....................... 
    Date            Month                          Year 
 

เรียน  ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
To     Commissioner General of Royal Thai Police 
 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ช่ือสกุล.................................................................ช่ือตัว................................................................ 
                I,          (Mr.,Mrs.,Miss)     Family name                                                      First name 
ช่ือรอง.......................................................................อาย.ุ..............ปี       เกิดวันที.่.................เดือน.................................พ.ศ. ................ 
Middle name                                            Age      Years     Date of birth      Month                       Year 
สถานท่ีเกิด...............................................................................................................................สัญชาติ..................................................... 
Place of birth                                                                                                                        Nationality 
ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  เลขท่ี...................................................................ลงวันท่ี.................................. 
Passport or travel  document                           No.                                                                     Date of  issue 
เดือน.........................................พ.ศ. .................ออกให้ท่ี.........................................................มีอายุใช้ได้ถึงวันท่ี.................................. 
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.................................................................................วันท่ี...................เดือน........................................พ.ศ. ....................... 
Port of arrival                                                                               Date                Month                                     Year 
บัตรขาเข้า/ขาออก                      ตม.๖   ล าดับที.่.................................................................... 
Arrival/Departure Card           TM.6   No. 
 ข้าพเจ้าขอยื่นค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปอีก มีก าหนด......................................................วัน 
                I hereby apply for  extension  period of temporary stay in the Kingdom for……………days. 
เหตุผลที่ขออยู่ต่อ......................................................................................................................................................................................
Reasons of extension. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                        Yours  sincerely, 

 
                                                  ลายมือช่ือหรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา.................................................................ผู้ขอ 
                                                  Signature or right thumb print                                                      Applicant 
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สถานท่ีพักในประเทศไทย........................................................................................................................................................................ 
Address in Thailand 

 ค าขออนุญาตฉบับน้ี ข้าพเจ้า....................................................................................................................................เป็นผู้เขียน 
                This application is written by 

อยู่บ้านเลขที.่.............................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง........................................................................
Address No.                                            Road                                 Tambol/Khwaeng (Subdistrict) 

อ าเภอ/เขต....................................................................................จังหวัด................................................................................................ 
Amphoe/Khet (District)                                                                            Changwat (Province) 

 
 
                                                                                 ลายมือช่ือ.........................................................................ผู้เขียน 
                                                                                 Signature                                                                       Writer  
     
     
                                         ค ำเตือน 
                                                    NOTICE 

1.   ผู้ขอจะต้องยื่นค าขออนุญาตด้วยตนเอง  
      APPLICANT MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON          
      เว้นแต่ ผู้ป่วยหรือผู้พิการทีไ่ม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได ้
      WITH THE EXCEPTIONS OF HANDICAPPED PATIENTS OR PERSONS WITH DISABILITIES     
2.   จะได้รับการอนุญาตหรือไม่กต็าม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณ ี

 WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT, 
 APPLICATION FEE IS NON REFUNDABLE UNDER ALL CIRCUMSTANCES 

 
 
 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 4 x 6 ซม. 
Photograph 
4 x 6 cm. 

  



 
+ 

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวตัิผู้ติดตาม อายุต ่ากว่า 18 ปี 
เฉพาะผู้ติดตามแรงงาน  

 
 ล ำดบัท่ี..........................วนัท่ี ...........................................  
         
     1.ข้อมูลทะเบียนประวตัคินซ่ึงไม่มสัีญชาตไิทย (กรมการปกครอง)      

      เลขประจ าตวัผู้ตดิตาม    

        ค  ำน ำหนำ้  เด็กชำย/Master   เด็กหญิง/Miss   นำย/Mr.   นำงสำว/Miss   นำง/Mrs.          เพศ    ชำย   หญิง 

  ช่ือตวั..............................................ช่ือสกลุ...........................................     Name ................................Surname.....................................   

        สญัชำติ   เมียนมำ   ลำว   กมัพชูำ      วนั/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด    
 

   สถำนภำพ   โสด    สมรส     หยำ่    หมำ้ย  
 
         ข้อมูลผู้ปกครอง  

            ช่ือตวั–ช่ือสกลุบิดำ ....................................................  เลขประจ ำตวับิดำ 

         ช่ือตวั–ช่ือสกลุมำรดำ ................................................  เลขประจ ำตวัมำรดำ      

        ติดตำมผูป้กครอง    บิดา   มารดา       

        บำ้นผูป้กครอง(ท่ีติดตำม)   

                                                                                                                  (เลขรหสัประจ ำบำ้น 11 หลกั) 

    2. ข้อมูลหนังสือเดนิทาง (ส านกังานต ารวจแห่งชาต)ิ          

/      ขอ้มูลตำมหลกัฐำนจำกประเทศตน้ทำงเลขท่ี  
 Passport  (PP)       Temporary Passport (TP)       Certificate  of Identity (CI)      Travel Document (TD) 
สถำนท่ีออกหนงัสือ……………………………………. ประเทศ………………………..………. 

            วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)    วนัหมดอำย ุ(ค.ศ.)    
ตรวจลงตรำ เลขท่ี ……………………………………. 

             วนั/เดือน/ปี ท่ีออก (ค.ศ.)   วนัหมดอำย ุ(ค.ศ.)    
 

      3. ข้อมูลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข) 

           สิทธิกำรรักษำ โรงพยำบำล................................................................ โรงพยำบำลท่ีตรวจสุขภำพ...................................................... 
            ประกนัสุขภำพ  2  ปี    
 
   

       ลงช่ือ..................................................นำยจำ้ง                                                  
                 (...........................................................) 

 ท.บ.2 

 

  



 
 
 

 

แบบ ตท. ๒ 

Form WP. 2 

 เฉพาะเจา้หนา้ที ่
FOR OFFICIAL USE ONLY 

เลขรับที…่…………………..……..……………….………....…….. 
 
 
 

กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF 

EMPLOYMENT 
กระทรวงแรงงาน 

MINISTRY OF LABOUR 

คําขอเกี่ยวกับการทํางานของคนตา่งด้าวซึง่ได้รับอนุญาต 
ให้เขา้มาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ภายใต้บันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการจ้างแรงงานระหวา่ง
รัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น 

APPLICATION CONCERNING WORK PERMIT OF AN ALIEN  

WHO IS PERMITTED TO ENTER INTO THE KINGDOM UNDER  

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 

วันที่รับ.................................……..…………...................... 

ช่ือผู้รับ……………………………..……..……….….………....…... 

ใบอนุญาตเลขที่…………..……..……………..…….…. 

ออกให้เมื่อ……………………..……..……………………..……. 

จังหวัด…………………………..……..…….…….……….……....... 

หมายเลขประจําตัวคนต่างด้าว 
……………………………………………..….……………….………...……. 

   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) 
   คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทาํงานตามมาตรา ๒๕ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ 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 กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ 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 ช่ือคนต่างด้าว      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……………………………………………..……………..…………………………………….……..... 

 Country Postcode                                                                                                          

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………………………………….…...รหัสไปรษณีย์….………....…………….....โทรศัพท…์………………….….……....………. โทรสาร……………………………………………… 

 Changwat                                Postcode                                   Telephone                                     Facsimile 
1.4   หนังสือเดินทาง    เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง……………….……………………………………….……………………….…………………………………………… 
       Passport                  Document in lieu of passport 
      เลขที…่……………………………………….…..ออกให้ที…่…………….…….……………………….….……….……..…ประเทศ…….…………….………….……………………………….… 
     No.                                  Issued at                                                            Country                                           
        ออกให้วันที่……………………….……….………………………………………….….……..ใช้ได้ถึงวันที…่………….………………………..………….………….……………………………… 
  Date  of  issue                                                                         Valid  until                                                                                     
1.5  ตรวจลงตราประเภท……………..………………………….…เลขที…่………………….………………………..………ออกให้ที…่………………….…………………………......…………….. 
 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. ข้อมูลการทาํงาน   
 Work Information 

2.1  ไม่เคยมีใบอนญุาตทํางาน  

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

  ออกให้ที่ (จังหวัด)……………………..………..………………………………………………….ใช้ได้ถึงวันที…่……………………….................................................................. 
      Issued at  (Changwat)                                                            Valid until                                    
3. ข้อมูลการขออนุญาต   
 Application Information 

3.1  (1)   ขอรับใบอนุญาตทํางาน   
   Apply for a work permit 
 (2)   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 
  ช่ือนายจ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………….   
  Name of employer 
  ที่อยู่    เลขที…่…………….………………………….หมู่ที่/อาคาร……………………………………………………….ซอย………………………………………………………………….
  Address No.                                          Moo/Building                                                  Soi                 
  ถนน…………………………………………………….….ตําบล/แขวง………….……………….……………….……..…อําเภอ/เขต………………………………………………………….
  Thanon                                             Tambon/Khwaeng                                         Amphoe/Khet       

  จังหวัด……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย์…………….…….…………………โทรศัพท…์…………….………….……………………โทรสาร……….…………………………………………  
  Changwat                              Postcode                                    Telephone                                 Facsimil 
  สถานที่ทํางานของคนต่างด้าว  เลขที…่..…………………….…….....…หมู่ที/่อาคาร………….……………………….………....……ซอย………………………………..…….….…….….……... 

  Place of work                             No.                                Moo/Building                                       Soi  
  ถนน………………………………………..…………..………..ตําบล/แขวง…………………………………….……….…..……..………..อําเภอ/เขต……..…..………………………………………….………….……….. 

  Thanon                                          Tambon/Khwaeng                          Amphoe/Khet 
  จังหวัด………………...............................................รหัสไปรษณีย์……..………………….….………โทรศัพท์…….………..……………..………………โทรสาร…………………….…………..………… 

  Changwat                                       Postcode                                   Telephone                               Facsimile 
 (ระบุสถานที่ทาํงาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง) 
 (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)   
                ต้ังแต่วันที่………………………………………………………………………….…………………..…….……จนถึงวันที…่……………………..………………………………………………………………………………….………… 

           from                                                                                      to   
3.3  ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน   
  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)  ประเภทงานใหม…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………… 

      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) ช่ือนายจ้างใหม่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 

  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……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย์…………….…….………………โทรศัพท…์…………….………….…………………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 

 เปลี่ยนท้องที่ทาํงาน / สถานทีท่ํางาน  

 To change locality of work / place of work    
  เพิ่มท้องที่ทํางาน / สถานที่ทาํงาน 
 To add locality of work / place of work                                                                              

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

  (1) ท้องที่ทํางานใหม…่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………… 

           New  locality  of  work   

  (2) สถานทีท่ํางานใหม่   
          New  place  of  work   

         เลขที…่…………………………………………….……...….หมู่ที่/อาคาร…………...……………………………………………………….………..ซอย…………………………………………………………............... 

 Place of work  No.                         Moo/Building                                                          Soi 
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 ถนน………………...................................................…ตําบล/แขวง…………………………………………………….…......…อําเภอ/เขต………………….………………………….…….……………... 

 Thanon                                           Tambon/Khwaeng                             Amphoe/Khet 
  จังหวัด………….………………………………….…….…รหัสไปรษณย์ี….…...…………………….…โทรศัพท…์….….………..……………………….โทรสาร………..……………….………….….... 

 Changwat                                      Postcode                              Telephone                               Facsimile 
 (ระบุสถานที่ทาํงาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง) 
 (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  ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้   
Together with this application, I have attached herewith the following documents and evidences:  

4.1 กรณีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางาน  คาํขอต่ออายุใบอนุญาต  และคาํขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
 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)  หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไมจ่้างบุคคลสญัชาติไทยทํางาน 
   พร้อมทั้งหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว   
   Work recommendation of a prospective employer describing reasons for not employing a person of Thai nationality to work,
   together with supporting evidences. 
 (4) กรณีนายจา้งเป็นบคุคลธรรมดา  
  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.   
  กรณีนายจา้งเป็นนิติบุคคล   
  In case the employer is a Juristic Person 
   สําเนาเอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน 
   หรือได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย 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 ทีร่ับรองว่าผู้ย่ืนคําขอไม่เป็น
   บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
   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.  จาํนวน ๓ รูป 
   3 Photos (size 3 x 4 cm) 

 (7)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของสถานที่ทํางาน 
   Map showing the location of place of work 

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

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

 (1)  ใบอนุญาตที่เสยีหาย  หรือ 
   Damaged Work Permit, or 

   หลักฐานการรบัแจ้งความของเจ้าพนักงานตํารวจ 
   Police daily record 

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

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  

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

 

 

 ลายมือชื่อ………………………………………………………………………..………….……….……ผู้ย่ืนคําขอ             
 Signature                                                                         Applicant              
 วันที่……………………………………………………………………………………………..…………..…… 

  Date 
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FOR OFFICIAL USE ONLY 

การพิจารณาคําขอ 
๑. การตรวจเอกสารหลักฐาน 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
  เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน 

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

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

 

 ลายมือชื่อ………..……………………………………………………………………………..………..…..... 

                  (………..…………………………………..………………………………………………………...) 
 ตําแหน่ง………..………………………………………..…………………………………………………......... 

                                          เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร                           
  วันที…่……..……………………………………...……………………………………………………..….............. 
๒. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  เห็นควรอนุญาต 

       เห็นควรไม่อนุญาต    เหตุผล 

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

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

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

 

 ลายมือชื่อ………..………………………………………………………………..………..…....…….…..... 

            (………..…………………………………………………………………..………..…....…...…...) 
 ตําแหน่ง………..…………………………………….……….…..…………………………..………..…......... 

           พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 วันที…่……..…………………………………………………………………………..………..….....……….…..… 
๓. คําสั่งนายทะเบียน 

    อนุญาต 

    ไม่อนุญาต    เหตุผล……………………………………..……………………..……………………………………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..………..… 

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

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

 

 ลายมือชื่อ………..……………………………………………..………..…....…….…………..….…..... 

            (………..………………………………………….……..………..…....…….………….….……) 
 ตําแหน่ง ………..………………………………………….……………………………………………....... 

            นายทะเบียน 

 วันที่………..……………………………………………….................................................................. 

บันทึกข้อมูล    ใบเสร็จเล่มที…่..………………………..………..…....…….…....….…เลขที…่..…………..………..…....…….………………………………...………….………… 

 

 ลายมือชื่อ………..……………………………………………………………………………..…………..... 

                  (………..……………………………………..…………………………………………….………) 
 ตําแหน่ง………..……………………………………………………………………………………………...... 

                         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 วันที่………..……………………………………………………………………………..………………...…..……. 
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             สัญญาจางแรงงานนี้ทําขึ้นเมื่อ _________ 
ณ_____________ ระหวาง_____________________ 
ที่อยูปจจุบัน_________________________________ 
__________________________________________ 
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา“นายจาง”) ฝายหนึ่งกับ  
__________________________________________ 
ที่อยู_______________________________________ 
__________________________________________ 
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ ลูกจาง”)    อีกฝายหนึ่ง  
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                 2.  ระยะเวลาการจางและสถานที่ทํางาน 
                    ระยะเวลาการจางมีกําหนด_________เดือน/ป  
เริ่มตั้งแตวันที่ลูกจางเดินทางถึงประเทศไทย   โดยมีสถานที่
ทํางาน ณ____________________________________ 
___________________________________________ 

 
 

                    การตอระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทํา 
ไดโดยการตกลงของทั้งสองฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 3.  ชั่วโมงการทํางาน 
                  ชั่วโมงการทํางานปกติไมเกิน _______
ชั่วโมง/วัน   และใน 1 สัปดาหทํางาน_______วัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           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.  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.  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.  Working Hours 
           The   working  hours  shall  not  exceed 

________ hours a day, ______ days per week. 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาจางแรงงาน Employment Contract 
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                       4.  วันหยุด  

                    4.1 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ประจําสัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ__________วัน 
                    4.2  นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ตามประเพณีไทยโดยไดรับคาจางปละ____________วัน 
 
                    4.3  เมื่อลูกจางทํางานครบ  1  ป นายจาง
ตกลงจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําป  โดยไดรับคาจาง
เปนเวลา___________วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   5.  คาลวงเวลาและคาจางในวันหยุด 
                    5.1  ถานายจางใหลูกจางทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติ  นายจางตองจายคาลวงเวลาใหลูกจางใน
อัตรา______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    5.2  ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
นายจางตองจายคาจางในวันหยุดใหลูกจางในอัตรา 
___________ชั่วโมง/วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

                   6.  อาหาร 
                       นายจางตกลงจัดอาหารใหลูกจางทุกวัน
ทํางาน  วันละ 3  มื้อ  โดยคาใชจายใหตกลงกันเองระหวาง
นายจางกับลูกจาง 

 
 
 
 

 
                7.  ท่ีพัก 
                    นายจางตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะใหแกลูกจาง โดยคาใชจายเรื่องที่พักใหตกลง
กันเอง ระหวางนายจางและลูกจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              8. คารักษาพยาบาล 
                    นายจางตกลงจัดใหมีหรือจายคารักษาพยาบาล
แกลูกจางตลอดระยะเวลาของสัญญา     ทั้งในกรณีประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางานและกรณีเจ็บปวยอื่น       ตลอดจนจายคาจาง 
ระหวางพักรักษาตัวและคาทดแทนตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิต   คาใชจายในการจัด 
การศพใหนายจางเปนผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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. 
 
 
 
 
 

                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  
 
 
 
 
 
 

                 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. 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.  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. 
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                  9.  คาเดินทาง 
                   นายจางจะจายคาเดินทางของลูกจางถึงประเทศ
ไทย    รวมท้ังจัดพาหนะรับสงลูกจางจนถึงที่พัก  และจายคา
โดยสารกลับภูมิลําเนาของลูกจางในกรณีทํางานครบสัญญา
ยกเวนกรณีที่เปนความผิดของลูกจาง  หรือบอกเลิกสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

        11.2  กรณีลูกจางประสงคบอกเลิกสัญญา  
ลูกจางตองบอกกลาวใหนายจางทราบลวงหนา 1 เดือน และ
ตองจายคาเดินทางกลับประเทศดวยตนเอง 
 
                 12.  อ่ืน ๆ 
                    12.1   นายจางจะตองอพยพลูกจางไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัย เมื่อเกิดวิกฤตการณ  เชน    ภัยธรรมชาต ิ การ
จลาจล  การสูรบ  หรือการสงคราม     และถาสถานการณไมเอื้อ 
อํานวยใหทํางานตอไป   นายจางตองสงลูกจางกลับประเทศ
โดยนายจางเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      12.2   เง่ือนไขอื่นที่มิไดระบุในสัญญานี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                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.  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 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.  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. 
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                    12.3   ในกรณีที่นายจางไมปฏบัิติตาม
เง่ือนไขแหงสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด     หรือปฏิบัติไมครบถวน
ตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ นายจางยินยอมรับผิดในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นแกลูกจางทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

                สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นทั้งภาษาไทย     และภาษา 
อังกฤษ   โดยจัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  
คูสัญญาทั้งสองฝายตางถือไวฝายละหนึ่งฉบับ  
 
                คูสัญญาทั้งสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญา
นี้  จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ ___________________________นายจาง 
               (___________________________) 
 

        ลงชื่อ ___________________________ลูกจาง 
               (___________________________) 
 

        ลงชื่อ ___________________________พยาน 
               (___________________________) 
 

        ลงชื่อ ___________________________พยาน 
               (___________________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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. 
 
 
 
 
 
 

             Done  in  duplicate,  one  in both Thai and 
English,  each  being  equally  authentic, each  party 
holding one copy. 
 
             In witness whereof, the undersigned, having 
fully understood the contents of the contract stated 
herein, have signed this agreement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Signature_______________________Employer 
                     (______________________ ) 

 

         Signature_______________________Employee 
                     (_______________________) 

 

         Signature_______________________Witness 
                     (_______________________) 
 

         Signature_______________________Witness 
                     (_______________________) 
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Power of Attorney
jyAO

?tuff,oilaua1u'lq a'ln?uuRnrurJ
oo UlYl

Writien at
O .ri

yl'lyl

Date
q/d

?uvl
Mr./Mrs./Miss.

hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss. at present working
o 9v .  9 v o 6l

in the position of at the office of
oI

a1ttfiu{ u
Tel.

lvr:. ....................
Rd.

Soi/Lane

n\tAUtnSYl .. 30U
g

Sub-District District

Province to be lawful and legal attorney for the purpose concerning with work permit,

{rnio firirumsl'rrfiunr:rfiurrYunrrraoqcprnvrh'nu o.:u'rruluranor:rl:snaunr:
sign any documents on behalf of myself including changing words on the related documents.

?ooqrulnrrvru{trr{rl6qnauiu:urvhuJfi uuurJa.:ufilrfi onrrx"luroncr:el-.:n6imdru
What has been done by will remain in full force

. ,  A !s c l  Osa 4 ,

and effect as it has been done by myself.

{tr r{rlfi n: vdr m.r4 nil:v n''r?
Signed Grantor

d-
n{ro............ $ilauCI1u'te

Located on
Yt , ,ti

Duty Stamp
10 Bath

Grantee

Witness

Witness

d .us.,  o

f i \:t0 ...........e 0..f:Uu0UA1U1a
IU

(

Signed

(

Signed

(

Signed

a

f l{to... ytu'lu

?rilTrrlrq nrn{rauriruroil:vc':d'ov.frrYrrlsunr:uoudrurorfluadr.:6u aiounrydrld loslildo,ildrdanrusrud
Remark In case grantor perfer to limit the authorization giving to the grantee it could be done by using the other

forms of power of attorney.



หนังสือยนืยนัทีอ่ยู่แรงงานต่างด้าว หรือผู้ติดตาม 

 

ขา้พเจา้ ช่ือ..................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี...............ถนน........................................

ตรอก............................................ซอย......................................................หมู่ท่ี............................................ 

ต าบล..............................................อ าเภอ............................................จงัหวดั.............................................. 

ยนิยอมใหแ้รงงานต่างดา้ว/ผูติ้ดตาม จ านวน......................คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1..................................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................... 

5.................................................................................................................................................................... 

พกัอาศยัอยูใ่นบา้นเลขท่ี...................ถนน.............................................ตรอก...............................................

ซอย......................................................หมู่ท่ี............................................ต าบล..............................................

อ าเภอ............................................จงัหวดั.............................................. จริง 

 

 

     ลงช่ือ........................................................ เจา้บา้น. 

                                                                            (........................................................) 

 

 

หมายเหตุ : กรณีเช่าบา้นตอ้งมีสัญญาเช่าบา้นและเอกสารเจา้บา้นแนบมาดา้ย 
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