
ล ำดับ รำยกำร มี ไม่มี หมำยเหตุ
1 ตม.7 

2 รูปถ่าย  ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป

3 ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าท่ีมีการประทับตรา และบัตรขาออก ตม.6

4 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน (กรณีมีประกันสังคม) ทีมีอายุไม่เกิน 60 วัน

5 แบบบัญชีรายช่ือความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) กรณีมากกว่า 1 คนใช้ส าเนา

6 ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าตรวจลงตราวีซ่า จ านวน  2 ใบ

7 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยหรือแบบแจ้งเข้าการท างานของคนต่างด้าว

หรือส าเนาใบอนญาตท างานหรือใบเสร็จรับเงิน

8 เอกสำรนำยจ้ำง 1คน/1ชุด
กรณีบุคคลธรรมดำ

 - ส าเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล

 - ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน(หน้าแรก)

 - ส าเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ล ำดับ รำยกำร มี ไม่มี หมำยเหตุ
1 ทบ.1

2 แบบบัญชีรายช่ือความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) กรณีมากกว่า 1 คนใช้ส าเนา

3 ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางและหน้าลงตราวีซ่า ถายส าเนาให้อยู่หน้าเดียวกัน

4 เอกสำรนำยจ้ำง 1คน/1ชุด

กรณีบุคคลธรรมดำ

 - ส าเนาบัตรประชาชน

 - ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีให้แรงงานต่างด้าวพักอาศัย

กรณีนิติบุคคล

 - ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน (หน้าแรก)

หมำยเหตุ  :  ถ้าท่านไม่ม่ันใจว่าแนบเอกสารในระบบถูกต้องหรือไม่ ขอให้นายจ้าง/ผู้รับมอบอ านาจ เตรียมเอกสาร

หมายเหตุ  :  แสดงสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น บัตรรับรองสิทธ์ิ/ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสุขภาพ หรือ

หมายเหตุ  :  บัตรรับรองสิทธ์ิ/ใบเสร็จรับเงิน/รายการน าส่งเงินสมทบประกันสังคม มำพร้อมกับใบนัดหมำยเข้ำศูนย์ฯ

เอกสำรกำรขอปรับปรุงทะเบียนประวัติ

กรณีย่ืนบัญชีควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (Online)

รำยกำรย่ืนเอกสำรเข้ำศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

1. ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดชลบุรี(ตม.)
     เอกสำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักร

2. ส ำนักงำนปกครองจังหวัดชลบุรี



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 
 
 
 



 2  
 
 
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. 

  



 

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวตัิของแรงงานต่างด้าว 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  (บนัทึกตามหลกัฐานจากประเทศตน้ทาง)   
 สญัชาติ   เมียนมา   ลาว  กมัพชูา วนั/เดือน/ปี (ค.ศ.)เกิด    (บนัทึกตามหลกัฐานจากประเทศตน้ทาง) 

สถานภาพ  โสด     สมรส      หยา่    หมา้ย  
ช่ือตวั–ช่ือสกลุบิดา ........................................................................ช่ือตวั–ช่ือสกลุมารดา ......................................................................... 

      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) 
         

ท.บ.1 

 

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

เบอร์โทรศพัท ์  

สิทธิการรักษา โรงพยาบาล........................................................โรงพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพ …………………………………………
ฬ.......................................................................................................................

 
 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.)  

 

  ประกนัสังคม           ประกนัสุขภาพ      3 เดือน 
                                                                            2 ปี 
  


	เอกสารเข้าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service).pdf



